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Titel 
Strategier och metoder för att motverka läs-och skrivsvårigheter hos elever med adhd 

under de senare skolåren.  

 

English title 
Strategies and methods to counteract reading and writing difficulties among the pupils 

with adhd in the later school years. 

 

Abstrakt 
Skolans bemötande och anpassningar har en avgörande roll för hur elever med 

funktionsnedsättningen adhd klarar sin skolgång. I och med att problematiken är av 

varierande art är betydelsen av kartläggningar, uppföljning och utvärderingar extra 

viktiga för den här elevgruppen. Elever med adhd får ofta läs-och skrivsvårigheter pga. 

sina koncentrationssvårigheter. Det har också visat sig att adhd och dyslexi är en 

relativt vanlig kombination. Insatser för läs-och skrivinlärningen görs ofta under de 

tidigare skolåren och därför har studiens syfte varit att ta reda på vilka strategier och 

metoder som används under de senare skolåren för att motverka elevernas läs-och 

skrivsvårigheter och främja inlärningen. Metoden som har använts är den kvalitativa 

intervjuformen och urvalet består av fem intervjuer med speciallärare och special-

pedagoger på skolor i tre olika kommuner. 

 

Resultatet visar att respondenterna bedömer de insatser som görs i förhållande till ett 

relationellt perspektiv. De menar också att det är av betydelse hur lärmiljön och de 

individuella anpassningarna utformas för att eleverna ska utvecklas och klara sin skol-

gång. Det visar sig i resultatet att när man har lyckats utforma gemensamma strategier 

och metoder har det varit framgångsrikt för den här elevgruppen som är beroende av 

struktur och tydlighet. I resultatet synliggörs också hur det kategoriska synsättet fort-

farande dominerar, framförallt på högstadiet, då insatser oftast sker utanför det ordi-

narie klassrummet. Det pågår dock arbete på samtliga skolor för att hitta lösningar för 

att eleverna ska känna sig inkluderade. En tydlig och stark ledning anses vara av vikt för 

att utvecklingsarbetet ska kunna drivas. 

 

 

Nyckelord: Adhd, Individuella anpassningar, inkludering, kartläggning, läs-och 

skrivsvårigheter, motivation, självkänsla, relationell pedagogik. 
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1 Inledning  

I Skolinspektionens rapport (2014) presenteras resultatet av en kvalitetsgranskning av 

skolsituationen för ett antal elever från åk 7 och 8 med diagnosen adhd. I den betonas 

skolans avgörande roll för elever med funktionsnedsättning och risker som utanförs-

kap och framtida arbetslöshet för de elever som inte fullföljer sin utbildning. Det har 

visat sig i tidigare studier att av elever med diagnosen adhd har även 25-40 % läs-och 

skrivsvårigheter (Murphy, 2015). Detta innebär ytterligare svårigheter för dem efter-

som det samhälle vi lever i idag ställer allt större krav på skriftspråkliga kunskaper. 

Konsekvensen av att endast klara av att läsa enklare dokument och välstrukturerade 

texter minskar möjligheterna att delta i samhället på samma villkor som andra efter-

som svårigheterna blir ett hinder i vardagen och för många även ett direkt handikapp 

(Jacobson & Svensson, 2006).  

Orsakerna till att elever som har koncentrationssvårigheter eller som får diagnosen 

adhd under sin skoltid får läs-och skrivsvårigheter kan ha många olika anledningar men 

möjligen lyckas skolan  fånga upp dessa elever under de första skolåren i och med att 

betydelsen av tidiga insatser har betonats alltmer under senare år. I Elevens framgång- 

skolans ansvar (Ds 2001:19) betonas betydelsen av att sätta in tillräckliga resurser i 

tidig ålder för att förebygga läs-och skrivsvårigheter vilket enligt internationella studier 

visat sig vara verkningsfullt och därför bör påverka resursfördelningen. Detta har bl.a. 

anammats i form av olika ”lågstadiesatsningar” med inriktning på extra läs-och skriv-

träning. När kraven sedan ökar under de senare skolåren och textmängderna blir 

större finns risken att eleverna hamnar efter i skolarbetet om inte rätt insatser görs, 

vilket kan leda till en dålig självkänsla och att motivationen till skolarbete minskar. 

Socialstyrelsen (2010) tar upp betydelsen av det stöd och de resurser som tillförs både 

den enskilda eleven och gruppen, att det kan vara en avgörande faktor för ett barn 

med psykisk ohälsa. Det poängteras att rätt stödåtgärder både kan vara en konstruktiv 

kraft och en skyddsfaktor för ett barn som inte mår bra.  

Detta lyfter frågan om hur skolorna lyckas med att främja inlärningen hos elever med 

adhd och motverka att de hamnar i läs-och skrivsvårigheter under de senare skolåren. 

Här är det viktigt med kommunala åtgärder för att upptäcka elever i behov av stöd 

tidigare och hur behoven kan tillgodoses vid övergångar mellan de olika skolformerna. 

Betydelsen av tydliga strategier vid ”överlämningar” inom skolans olika ”stadier” be-

tonas, särskilt övergången från mellanstadiet till högstadiet. Den innebär ett “kultur-

byte” för eleverna med fler lärare och där ämnesorganisationen dominerar och kan 

vara problematisk för elever i behov av stöd (Ds 2001:19). 
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I sammanfattningen av Skolinspektionens rapport (2014) framkommer behov av 

förbättrade rutiner kring kartläggning av elever med adhd.  Vikten av att identifiera 

elevernas individuella behov och förutsättningar betonas. Detta för att kunna anpassa 

skolsituationen därefter för att öka elevernas chanser att lyckas med skolarbetet. 

Rapporten visar att skolorna även behöver bli bättre på uppföljning av de insatta 

åtgärderna och på att utvärdera resultatet.  

Hur åtgärderna organiseras är en annan stor fråga som skolorna idag kämpar för att 

hitta lösningar på. Många av de här eleverna får mer eller mindre undervisning utanför 

klassrummet, en del i särskilda undervisningsgrupper och riskerar att exkluderas från 

den sociala gemenskapen. I artikeln - Ett begrepp i blåsväder skriven av Cerwin (2016) i 

Lärarförbundets magasin diskuterar forskaren Claes Nilholm och de två lärarna Helena 

Wallberg och Kenth Hedevåg, båda väl anlitade föreläsare kring skolutveckling, 

inkluderingsbegreppet. Alla tre menar att det inte räcker med att eleven fysiskt be-

inner sig i ”det ordinarie klassrummet”, utan att den pedagogiska och sociala delaktig-

heten måste infinna sig för att eleven ska känna sig inkluderad. Det handlar om att 

göra undervisningen tillgänglig för alla genom enkla praktiska lösningar samt tydlighet 

och flexibilitet, menar Wallberg. Nilholm vill att begreppet ska användas på rätt sätt 

och menar att särskilda undervisningsgrupper kan vara bra och nödvändiga lösningar 

för en del elever men att det är fel att kalla det inkludering och även ett steg tillbaka 

om man ser till Salamancadeklarationens mål att avveckla särlösningar. Hedevåg vill 

hellre kalla det för ”grupper med pedagogisk flexibilitet” för att de inte ska jämföras 

med tidigare segregerande ”obs-klasser” och betonar att ett inkluderande arbetssätt 

innebär att eleven upplever delaktighet och får en känsla av sammanhang. 

Nilholm menar att det också är viktigt att främja de sociala relationerna genom att 

eleverna får interagera och arbeta mer i grupp. I dagens skola utvärderas pedagogiska 

metoder mot kunskapsmålen istället för att se till skollagens övergripande mål som 

innebär att förmedla de demokratiska värderingarna och verka för de mänskliga 

rättigheterna. Elevernas relations-och och identitetsskapande glöms bort i konkur-

rensen med kunskapskraven på individnivå, menar Nilholm. Skolan har ett dubbelt 

uppdrag som står inskrivet i Skollagen (2010:800), vilket å ena sidan innefattar att 

arbeta för att eleverna ska inhämta och nå kunskapsmålen i skolan. Det andra upp-

draget innefattar att främja elevernas personliga utveckling och “fostra” dem till 

demokratiska medborgare med socialt utvecklade egenskaper. Värdegrundsarbetet är 

något som har kommit i skymundan och som sammanfattas i den kritik som Skol-

inspektionen (2012) ger utefter resultatet av en studie på 17 skolor i 10 kommuner. 

Det framkommer att ett tydligt värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten 

saknas på många skolor samtidigt som en medvetenhet om vad uppdraget innebär 

behöver förankras hos personalen som arbetar inom de olika verksamheterna.  
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Valsö och Malmgren (2019) tar upp den fysiska lärmiljön som en faktor som också 

påverkar tillgängligheten för de här eleverna. En tillgänglig skola handlar även om att 

elever med koncentrationssvårigheter ska erbjudas en miljö som främjar inlärning och 

koncentration. De menar att det ingår i skolans aktiva åtgärder mot diskriminering att 

ha lokaler och en undervisning som främjar alla elevers lärande.  

Mitt engagemang för den här elevgruppen grundar sig i personliga erfarenheter och 

att jag under mina aktiva år som lärare har mött många elever med den här problema-

tiken som både mött oförståelse för sin problematik och inte fått det stöd de har 

behövt. Det är av stor vikt att personal inom skolverksamheten får utbildning inom 

området och att skolornas miljö och undervisning anpassas för att underlätta för den 

här elevgruppen.  

 

2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att få kunskap i hur skolor gör för att motverka läs-och 

skrivsvårigheter hos elever med koncentrationssvårigheter/adhd under de senare 

skolåren. I denna studie använder jag mig av båda begreppen eftersom en del elever 

får sin adhd- diagnos väldigt sent under skolåren. Begreppet “de senare skolåren” 

innefattar både mellanstadiet och högstadiet. 

                                                                                                                                 

Frågeställningar som arbetet utgår ifrån: 

 Vilka åtgärder vidtar skolorna för att motverka läs-och skrivsvårigheter hos 

elever med koncentrationssvårigheter/adhd under de senare skolåren? 

 Hur är åtgärderna organiserade utifrån organisations-, grupp-, och individnivå? 

 Vilka utvecklingsområden bedömer speciallärarna och specialpedagogerna att 

det finns på skolan för att förstärka möjligheterna för dessa elever, utifrån 

organisations-, grupp-, och individnivå? 
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3 Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitels början presenteras relevanta begrepp. Först görs en beskrivning av det 

kategoriska och relationella perspektivet. Därefter förklaras begreppet inkludering som 

har blivit ett stort ämne som debatteras i dagens skola och som har fått stor betydelse 

för de här elevernas skolgång. Efter detta förklaras viktiga förutsättningar för lärande 

genom den relationella pedagogiken och hur motivation och självkänsla bidrar till 

lärande. Efter denna redogörelse följer teorier och fakta om adhd med diagnos-

kriterier. Beskrivningen innehåller olika synsätt på adhd där både generella drag och 

varianter som är unika för individen tas upp och även hur individens psykosociala hälsa 

och motivation kan påverka inlärningen. Ansatsen är att ge en förståelse för hur olika 

svårigheterna kan yttra sig från individ till individ. Efter detta följer en beskrivning av 

vad allmänna-och specifika läs-och skrivsvårigheter innebär i relation till adhd -

problematiken. Även begreppet komorbiditet förklaras. Slutligen följer en presentation 

av forskningsbaserade metoder och strategier som kan skapa bättre förutsättningar 

och motverka att eleverna hamnar i svårigheter under sin skoltid. Den teoretiska 

bakgrunden innehåller även tidigare forskning som knyter an till de olika områdena.  

 

3.1 Elevsyn - Från kategoriskt perspektiv till ett relationellt synsätt. 

 
3.1.1 Kategoriskt perspektiv 

Synen på elever i behov av stöd har förändrats i våra läroplaner genom åren och hur 

den specialpedagogiska verksamheten har bedrivits. Tinglev (2014) beskriver hur 

speciallärarens roll i början av 1900-talet fram till 80-talet var att urskilja och kate-

gorisera elever. De placerades i olika former av ”hjälpklasser” som så småningom 

övergick till ”kliniker” eftersom forskning visat att andra metoder behövdes då inga 

förväntade resultat uppnåddes. Kategoriseringen gjordes med hjälp av intelligenstester 

och olika medicinska undersökningar. Även Persson (2019) beskriver hur special-

pedagogiken bygger på ett snävt sätt att se på ”normalitetsbegreppet”. Individen ses 

ur ett bristperspektiv, där den ska diagnostiseras och bristerna ”behandlas”. 

3.1.2 Relationellt perspektiv 

Malmqvist (2017) beskriver hur specialpedagogikens funktion förändrades under 90-

talet då internationella överenskommelser ledde till förändringar i utformningen av 

skolsystemet utifrån en inkluderande policy. År 2000 enades man inom OECD om 

begreppet ”Special educational needs”. Det nya begreppet betonar att orsakerna till 

elevernas svårigheter anses bero på hur de interagerar med inlärningsmiljön. 



  
 

5 

Ahlberg (2013) beskriver hur man genom individperspektivet försöker förändra 

individen eftersom problemet anses ligga hos denne. Med ett relationellt synsätt 

försöker man istället ge rätt förutsättningar både genom att anpassa och förändra i 

miljön kring eleven och genom att studera och fokusera på relationer och interaktioner 

på olika nivåer. Genom detta synsätt kan goda förutsättningar för eleven skapas. Då 

eleven ses i ett sammanhang och förändringar utifrån individ-, grupp- och organisa-

tionsnivå genomförs kan de förmågor eleven har tillgodoses och utvecklas. Samtidigt 

lever det gamla synsättet fortfarande kvar, trots reformer, och bidrar till segregering 

menar kritiker (Persson, 2019). Skolinspektionen (2014) visar i sin under-sökning hur 

kartläggningar och utredningar av elever oftast fokuserar på individ-perspektivet 

istället för att se till helheten när det gäller att sätta in åtgärder. Det är viktigt att få 

med åtgärder även på grupp-och organisationsnivå för att det ska leda till att eleven 

lyckas med sitt skolarbete.  

Betydelsefulla faktorer är t.ex att behovet av kompetens tillfredställs, att det finns bra 

strukturer för hur undervisningen utformas och anpassas till eleven, hur arbetsmiljön 

ser ut för eleven och att det finns en god samverkan med hemmet. Slee (2014) tar upp 

forskning inom västvärlden som beskriver hur elever med emotionella och beteende-

mässiga problem, oftast beroende på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

exkluderas från den ordinarie undervisningen och särbehandlas. Även Ainscow (2016) 

visar att flera välbärgade länder uppvisar resultat som tyder på att likvärdigheten inom 

skolan har minskat. Detta visar på svårigheten i att hitta strategier som fungerar på ett 

tillfredställande sätt utan att vara exkluderande.  

3.1.3 Inkluderingsbegreppet 

Pellicano, Bölte och Stahmer (2018) beskriver debatten om inkludering utifrån elever 

med autism och beskriver tre olika ståndpunkter. Vissa förespråkar att alla elever ska 

undervisas på samma skola och i samma klassrum medan andra menar att vissa elever 

behöver få särskild undervisning i annat “klassrum” av lärare som är specialiserade. 

Den tredje uppfattningen är att eleverna delvis ska få undervisning i klassrummet och 

utifrån individuella behov annan undervisning. Även om skolorna eftersträvar att efter-

följa de formella rekommendationer och regler som finns när det gäller inkludering så 

är de påverkade av de attityder och strukturer som finns ute i verksamheterna. Detta 

innebär, menar de, att de flesta länder misslyckas med att inkludera dessa elever och 

att det fortfarande finns mycket som kan göras för att öka likvärdigheten. 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994), då representanter för 92 stater och 25 stora 

internationella organisationer undertecknade en överenskommelse som handlar om 

att skapa de bästa förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie 

undervisningen, blev startskottet för en global rörelse anser flera forskare och före-

språkare för inkludering. 
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Inom programmet Education For All (EFA) som drivs inom FN:s regi skapades riktlinjer 

som är indelade på internationell, nationell och regional nivå för hur inkluderings-

arbetet ska bedrivas gällande bl.a. lärares utbildning och fortlöpande kompetens-

utveckling, hur resurser fördelas samt hur lagstiftning kan underlätta inom området.  

Även UNESCO (2001) ger råd inom samma områden som riktar sig till personer som 

innehar befattningar där de organiserar utbildning på både regional och lokal nivå. 

Flera modeller har utvecklats där fokus ligger på att ta reda på vilka miljömässiga 

hinder som finns för att eleven ska kunna delta i undervisning och lärande och mini-

mera dessa. Här innefattas inte bara den fysiska miljön utan även utformning av 

undervisning, attityder m.m. Booth och Ainscows (2011) beskriver en modell i fem steg 

som har utvecklats i samarbete med bl.a. skola, föräldrar, företrädare för handikapp-

organisationer och forskare där syftet är att skolan ska få insikt i sin egen kultur och 

dess förutsättningar i förhållande till undervisningen och bedriva utvecklingsarbetet 

utefter detta. Malmqvist (2017) berör problematiken i att definiera vad inkludering är 

och svårigheterna att därför nå en samsyn. Detta kan skapa oenighet och passivitet 

menar han. Däremot kan processer som rör sig i en inkluderande riktning tydligt ur-

skiljas. Målsättningar, dokumentation, forskning m.m. kan lätt beskrivas utifrån både 

inkludering- och exkluderingsbegreppet men svårigheten ligger i att nå enighet om när 

inkludering har uppnåtts. 

3.1.3.1 Relationell pedagogik 

 

Aspelin och Persson (2011) redogör för vad de benämner som den “kunskapseffektiva 

skolan” som en diskurs som dominerar genom sitt marknadstänkande om utbildning. 

Motkraften är den “socialt orienterade skolan” som bygger på likvärdighet, sociala 

relationer och en strävan efter förståelse för eleverna utifrån deras förutsättningar. 

Mellan dessa  inriktningar som båda är otillräckliga, enligt författarna, finns ett alter-

nativ till skolans utmaningar i vad de benämner som “den relationella pedagogiken”. 

Begreppet innefattar bl.a. pedagogiska möten mellan lärare och elev, där läraren 

främjar elevens utveckling genom bl.a. bekräftelse. Det bygger också på ett medvetet 

arbete med att bygga och upprätthålla relationer som främjar lärande-processen och 

på en “pedagogisk rörelse” som är influerad av ett relationellt tänkande där samverkan 

sker mer systematiskt både i arbetslag, kollegiala sammanhang och på ledningsnivå. 

Det handlar då om professionella samtal om skolan som social miljö och tillsammans 

med mötet mellan lärare och den aktuella forskningen inom området kan detta leda till 

skolutveckling.  

 

Aspelin (2018) beskriver begreppet ”relationskompetens” som en nödvändig kompe-

tens för att eleverna ska lyckas i skolan, ett förhållningssätt som visar sig i mötet 

mellan lärare och elev. Denna professionella förmåga innebär att kunna knyta an till 

eleven, initiera och bygga goda relationer. Läraren ska också kunna upprätthålla dessa 

relationer med eleverna och utveckla dem vidare. 
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3.2 Motivation och självkänsla 
 

Jenner (2004) beskriver motivation som en följd av individens erfarenheter av bemöt-

ande från andra och lägger därför ett stort ansvar på pedagogens bemötande av 

eleven. Han menar att det måste finnas ett medvetande om hur dålig självkänsla och 

upprepade misslyckanden påverkar elevens syn på förutsättningarna att lyckas. Med 

låga förväntningar blir det svårare att nå sina mål. Därför är det viktigt att som peda-

gog skapa goda relationer som ger tillit och tilltro till den egna förmågan. I det sociala 

samspelet blir eleven delaktig i sitt eget liv och med högt ställda krav kan självkänslan 

stärkas och bidra till motivation hos eleven. Att resultatet påverkas av vilka förvänt-

ningarna är brukar benämnas “Pygmalioneffekten”, ett begrepp som har sitt ursprung 

från en gammal grekisk myt. Phillips och Soltis (2017) beskriver genom Vygotskijs 

tankegångar hur barnets prestation motiveras genom den vuxnes ledning och hur 

språket är avgörande för den mentala utvecklingen. Vi konstruerar vår kunskap i mötet 

med andra och genom socialkonstruktivismens tankar om grupp-tillhörighet kan 

kopplingar göras till skolans klassrum där det vi lär oss beror på den kontext vi befinner 

oss i och hur mottagliga vi är i det sociala mötet med andra. Antonovsky (2005) 

beskriver meningsfullhet som ett grundläggande behov och att det måste finnas en 

känsla av sammanhang (KASAM) i det vi gör. För att människan ska bli motiverad är 

delaktighet och känslan av att kunna hantera det som sker viktigt. 

 

3.3 Fakta om adhd 

Det som karakteriserar adhd (attention deficit/hyperactivity disorder) är de beteende-

problem som uppstår i flera olika miljöer och som därmed påverkar hur individen 

förmår att hantera sin omgivning och fungera i vardagen. Kärnsymtomen består av 

svårigheter att styra uppmärksamhet, impulskontroll och att behålla aktivitetsgraden 

samt andra samexisterande problem. Symtomen kan skilja sig åt i omfattning mellan 

olika individer (DSM5, 2013). Barkley (1997) beskriver hur de generella symtomen av 

adhd påverkar individens exekutiva förmågor, som bl.a. hjälper till att organisera, 

planera och reglera de kognitiva funktionerna. De påverkar även arbetsminnet som 

bidrar till att öka koncentrationen, bearbeta och minnas våra intryck. Även motiva-

tionen påverkas och tillsammans bidrar alla faktorerna till att inlärnings-förmågan 

hämmas. Socialstyrelsen (2002; 2004) menar att det därför är svårare för individer 

med adhd att behålla uppmärksamheten, utföra ointressanta uppgifter eller det som 

kräver en större mental kapacitet. Nya och utmanande uppgifter väcker motivationen 

och koncentrationen stärks, vilket oftast leder till positiva resultat. Andra svårigheter 

kan vara att de fortare töms på sin energi och blir trötta eftersom de har svårare att 

sortera intrycken i sin omgivning än andra. Därför  är det viktigt med strukturerade 

fysiska aktiviteter som återkommer under skoldagen. Eftersom många barn och ung-

domar med adhd är oförutsägbara i sitt humör och har svårt att kontrollera känslorna 

kan det leda till svårigheter i det sociala samspelet. 
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De har också en större benägenhet att känna oro, ångest och att hamna i depressioner 

bl.a. för att de har svårt att känna tilltro till sin egen förmåga. Även motoriska svårig-

heter kan förekomma hos många barn med adhd och framförallt hos dessa barn finns 

ofta en nedsatt förmåga att registrera, organisera och tolkas sinnesintryck, s.k. percep-

tions eller varseblivningssvårigheter. Denna form diagnostiserades förut som damp 

men ingår numera i det internationella begreppet och motsvarar en kombination av 

adhd och en störd koordinationsförmåga.  

Att ovanstående kombinerade svårigheter är vanliga är något som Kadesjö och Gillberg 

(2001) belyser genom sin studie där det visar sig att 87% av eleverna med adhd även 

har en kombinerad problematik. Det finns idag bevis på att de flesta grundläggande 

svårigheterna finns kvar i vuxen ålder men att impulsiviteten och den motoriska över-

aktiviteten avtar. Det är ingenting som “växer bort”, som man trodde förr, utan i 

gjorda uppföljningsstudier har man sett att ca hälften av de som hade adhd som barn 

har kvar koncentrationssvårigheterna som 20-25-åringar (Socialstyrelsen, 2004). 

Faraone, Biederman, Mick (2006) och Klein, Mannuzza, Olazagasti, Roizen, Hutchison, 

Lashua, Castellanos (2012) studier visar även att många av kriterierna för adhd finns 

kvar vid 41-års ålder och påverkar livssituationen. Prevalensen påverkas emellertid av 

vilken kriteriebedömning för adhd som används. Oavsett metod är det viktigt att det 

finns beredskap och förståelse i samhället idag för att kunna motverka de negativa 

konsekvenser som individer med adhd upplever i sin vardag. 

 

3.3.1 Utredning och diagnoskriterier 

Genom diagnosen adhd (Attention deficit/hyperactivity disorder) kan stora och varak-

tiga svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsreglering benämnas 

och beskrivas. En utredning av adhd görs av utbildad personal inom hälso-och sjuk-

vården med specialisering inom området. Vid utredningen samlas material in från olika 

källor i barnets eller ungdomens omgivning. Materialet ska vara ett underlag som kan 

lägga grunden till en bedömning av om svårigheterna beror på adhd eller har andra 

orsaker. Syftet med en diagnos är att skapa förståelse för svårigheterna hos barnet 

eller ungdomen och ge ett underlag till hur hen ska bemötas både i skola och i vardag-

en samt vilka stödinsatser som behöver sättas in. En utredning av adhd utgår från att 

barnet eller ungdomen har stora svårigheter med koncentration och samtidigt upp-

visar andra symtom som kan förknippas med adhd. Genom en utredning ska barnets 

eller ungdomens svårigheter i olika situationer uppmärksammas och vilka risk-och 

skyddsfaktorer som finns i omgivningen. Även kognitiva och intellektuella förmågor 

utreds. Problembilden kan se olika ut och utredningens utformning anpassas därefter. 

Delar som alltid bör ingå är; föräldraintervju med sjuk-domshistoria, samtal med 

barnet/ungdomen, kartläggning från skolan, psykologisk utredning och medicinsk 

undersökning.  
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Efter detta görs en samlad bedömning med  skriftligt utlåtande som delges föräldrar 

och barnet/ungdomen. Därefter görs slutligen en återkoppling till förskola/skola för att 

kunna skapa rätt förutsättningar i barnets/ungdomens lärmiljö (Socialstyrelsen 2014b). 

I den internationella handboken DSM-5 (2013) finns fastställda kriterier för att kunna 

ställa adhd-diagnos. Handboken används till att diagnostisera psykiatriska sjukdoms-

tillstånd och revideras regelbundet. Diagnoskriterierna för adhd ska vara en hjälp till 

att skilja ut de barn/ungdomar som uppvisar så starka symtom att det innebär en 

funktionsnedsättning hos barnet/ungdomen. Enligt kriterierna delas symtomen in i två 

områden där det ena avser bristande uppmärksamhet och det andra avser hyper-

aktivitet och impulsivitet. För att en adhd-diagnos ska kunna ställas ska de fastställda 

kraven på symtom inom minst ett av områdena vara uppfyllda, dvs. minst sex av nio 

symtom på bristande uppmärksamhet eller minst sex av nio symtom på hyperaktivitet 

och impulsivitet ska ha uppvisats under de senaste sex månaderna. Symtomen ska ha 

uppkommit före 12 års ålder, avvika från en normal utvecklingskurva och kunna 

uppmärksammas i minst två olika miljöer. Det ska också vara tydligt att symtomen 

påverkar barnets/ungdomens sociala interagerande och prestationer i skolmiljö.         

De olika symtomen kan förekomma tillsammans eller var för sig och därför kan en 

adhd diagnos se väldigt olika ut.  

DSM-5 beskriver tre undertyper som specificeras utifrån de huvudsymtom som är mest 

framträdande:  

● adhd med uppmärksamhetsstörning 

● adhd med bristande impulskontroll och hyperaktivitet. 

● adhd av kombinerad form. 

Adhd delas även in i olika svårighetsgrader där en bedömning av tillståndet görs i 

relation till hur omfattande symtomen är och vilka konsekvenser det får för individen i 

form av funktionsnedsättning. De tre olika indelningarna är:  

                                                                                                                                             

● den lindriga formen, som innebär att individen uppvisar få eller inga ytterligare 

symtom utöver diagnoskriterierna och där symtomen orsakar en begränsad 

funktionsnedsättning. 

● den måttliga formen, som innebär en variant som befinner sig mittemellan den 

lindriga och svåra formen av adhd. 

● den svåra formen, som innebär att individen uppvisar flera symtom utöver 

diagnoskriterierna eller att de symtom som uppvisas är särskilt svåra. De 

sammantagna symtomen ska innebära betydande funktionsnedsättning för 

individen (Socialstyrelsen 2014b) 
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3.3.2 Läs-och skrivsvårigheter i relation till adhd 

Med adhd-problematiken följer ofta någon form av läs-och skrivsvårigheter. Jacobson 

(2006) beskriver ett urval av faktorer som anses vara avgörande för att nå en förståelse 

för vad läs-och skrivsvårigheter innebär.  

 

 

                                

Figur 1: Modell över faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (Jacobson, 

2006, s.20) 

Modellen utgår från alla individer som har läs-och skrivsvårigheter (mittcirkeln) och 

därmed har svårt att ta till sig kunskaper genom text. Denna grupp delas sedan in i 

allmänna läs-och skrivsvårigheter och dyslexi. De övergripande faktorerna arv och 

miljö ställs i relation till övriga faktorer som kan bidra till läs-och skrivsvårigheter. I 

modellen belyses även de samhälleliga och pedagogiska aspekterna och hur dessa kan 

ha både negativ och positiv påverkan på hur konsekvensen av läs-och skrivproblemen 

blir för den enskilda individen. Den visar även en mängd faktorer som enskilt eller 

kombinerat kan vara möjliga orsaker till läs-och skrivsvårigheter. Varje enskild faktor 

kan även påverka i positiv eller negativ bemärkelse. Genom att beskriva två barn med 

olika förutsättningar ges exempel på hur ett barn med dyslexi kan kompensera svårig-

heterna genom goda förutsättningar inom andra områden som t.ex. god språklig för-

måga, goda hemförhållande och tro på sig själv medan ett barn som uppvisar svårig-

heter inom flera områden som t.ex. sociala problem, NP-problematik och låg själv-

känsla kan leda till betydande läs-och skrivsvårigheter. Modellen tydliggör genom de 

utåtgående pilarna hur läs- och skrivsvårigheterna kan få konsekvenser i form av  

torftigare språk, att den begåvningsmässiga, emotionella och sociala utvecklingen 

påverkas samt att det blir mindre träningstillfällen eftersom barnet undviker att läsa. 
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Ett undvikande att läsa är vanligt bland elever som har koncentrationssvårigheter och 

andra adhd relaterade problem. Många gånger hamnar de därför efter i sin läs och 

skrivinlärning och när de märker att de “släpar efter” sina kamrater tappar de ytter-

ligare motivation, vilket leder till att de ofta upplevs som omotiverade och ointresser-

ade av lärarna. Det blir en ond spiral som kan leda till att de helt enkelt inte får den 

träning de behöver för en “normal” läs-och skrivutveckling. Detta kan benämnas som 

“Matteuseffekten” vilken Stanovich (1986) beskriver i relation till begreppet läsning. 

Han beskriver hur barn med svag läsförmåga genom ett undvikande av läsning blir allt 

sämre läsare i och med att de får för lite träning medan starka läsare är mer motiver-

ade att läsa och därför hela tiden utvecklas. Detta leder till ett “glapp” som är svårt att 

överbrygga. Jacobson (2006) tar upp det engelska uttrycket “time on task” (TOT) som 

beskriver ungefär samma sak. Ju mer övning desto bättre blir vi. Ökningen av ordför-

rådet sker till stor del genom den skriftspråkliga läsningen och uppskattas öka från 

ungefär 5000 ord i 6-årsåldern till en förståelse av 50 000 ord när man är 16 år. Barn 

som har allmänna läs-och skrivsvårigheter beroende av att de tränat för lite av varier-

ande orsaker har goda möjligheter att utvecklas när de väl hittar motivationen. 

Däremot behöver barn med dyslexi tidigt ges stöd i form av kompensa-torisk teknik för 

att kunna fortsätta att utveckla sitt ordförråd menar Svensson (2006). 

För elever som har dyslexi innebär det att man har svårigheter med att läsa, skriva och 

stava. Det finns flera olika definitioner, men de äldre saknar det fonologiska orsaks-

sambandet som framkommit i senare forskning. Själva begreppet dyslexi betyder i rak 

översättning ”svårigheter med ord” efter grekiskans två ord dys och lexia och är idag 

en benämning för specifika läs-och skrivsvårigheter (Gustafson, 2009).  

The International Dyslexia Association utformade 2002 nedanstående definition av 

dyslexi i svensk översättning; 

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med exakt och / eller flytande ordigenkänning och 

av dåliga stavnings- och avkodningsförmågor. Dessa svårigheter beror vanligtvis på ett 

underskott i den fonologiska delen av språket som ofta är oväntat i förhållande till andra 

kognitiva förmågor och tillhandahållandet av effektiv klassrumsinstruktion. Sekundära 

konsekvenser kan omfatta problem med läsförståelsen och minskad läsupplevelse som 

kan hindra tillväxt av ordförråd och bakgrundskunskap.                              IDA (2002)                                                                                                                                                                                                 

Genom forskning har man kunnat påvisa ett samband mellan adhd och dyslexi och 

flera forskare hävdar att det finns en gemensam ärftlig gen. Enligt Dykman och 

Ackerman (1991) är det mellan 25-40% av de som har diagnosen adhd som sam-

tidigt uppvisar läs-och skrivsvårigheter. Samtidigt finns undersökningar som visar att 

15-40 % av de som har läs-och skriv-svårigheter även uppvisar problematik med 

uppmärksamhet och koncentration, vilket kan härledas till vanliga symtom inom 

begreppet adhd (Willcutt & Pennington, 2000). När en individ har tilläggsproblem 

utöver de specifika läs-och skrivsvårigheterna/dyslexin benämns detta som komor-

biditet.  
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Det vanligaste tilläggsproblemet är just de svårigheter som nämnts ovan och som 

kan tillskrivas adhd-problematiken (Samuelsson, 2009). En försämrad koncen-

trationsförmåga påverkar läsförmågan i och med svårigheten att rikta uppmärksam-

heten vid inlärningssituationen och leder till ett sämre utgångsläge för en individ 

med både dyslexi och adhd (Høien & Lundberg, 2013). En av påverkansfaktorerna 

som finns med i Jacobsons (2006) modell är neuropsykiatriska svårigheter. 

 

3.4 Strategier och metoder för elever med adhd och läs-och 

skrivsvårigheter. 

Behovet av pedagogiska insatser för elever som har både adhd och läs-och skriv 

svårigheter är stort och det är viktigt att förstå de individuella svårigheterna som varje 

individ har för att kunna sätta in rätt insatser. Boken Inkluderingskompetens vid adhd 

& autism av  Jensen (2017) bygger på en tanke att skapa inkluderingskompetens. 

Genom att tänka omvänd inkludering, som innebär att man istället utgår från de behov 

som elever med en funktionsnedsättning har och anpassar skolan efter deras behov 

blir skolan tillgänglig för alla. Författaren menar att de metoder och strategier som 

utvecklas utifrån behov som elever med adhd och autism har gynnar allas inlärning. 

Hon betonar även att det på organisationsnivå är viktigt att inkludering ses som en 

process som genomsyrar den dagliga verksamheten och beaktas i alla beslut, lektions-

planeringar och möten. En specialpedagogisk kompetens med kunskaper om elevernas 

grundläggande behov vid funktionsnedsättningar ska finnas hos all pedagogisk per-

sonal och skapas bl.a. genom rätt fokus, handledning av experter och en långsiktig plan 

för kompetensutveckling. En lösningsorienterad inställning är av vikt för att minska 

beteendeproblem i skolan och skapa ett långsiktigt värdegrundsarbete. Samtidigt ska 

höga förväntningar finnas både på lärare och elever och en tro på att elever med en 

neuropsykiatrisk diagnos kan lyckas med rätt förutsättningar. 

 

Mitchell (2014) beskriver och utvärderar 27 olika strategier för inkluderande under-

visning som enligt forskningsevidens visat sig vara effektiva. Av dessa strategier menar 

Mitchell att det finns vissa som är mer verkningsfulla för elever i behov av särskilt stöd 

men han betonar samtidigt att det oftast är en kombination av strategier som behövs i 

undervisningen. Han förespråkar att man skapar en bas av strategier som passar olika 

elever och de förutsättningar de har eftersom varje elev är unik och det därför inte 

finns en strategi som passar alla. Några exempel på framgångsrika strategier är Strategi 

1: Samarbetsinriktad gruppundervisning, vilken innebär att elever på olika sätt “lär av 

varandra”, Strategi 14: Strukturerad undervisning, vilken bl.a. innebär att eleverna 

informeras om vad som förväntas av dem inför en lektion och att läraren har tydliga 

mål för undervisningen som är kopplade till kursplanen, Strategi 19: Kvaliteten i den 

fysiska inomhusmiljön, vilken kan innebära hur klassrummet möbleras för att skapa 

förutsättningar för en flexibel undervisning och hur man skapar  tillgång till ett avskilt 

utrymme för de elever som behöver det. 
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4 Metodval 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun utifrån en 

fenomenologisk ansats som bl.a. innebär ett intresse av att förstå fenomen genom att 

fånga upp människors upplevelser av den värld som de lever och befinner sig i och 

tolka verkligheten ur deras perspektiv. Jag valde därför den kvalitativa intervjuformen 

eftersom den lämpar sig bra för att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger 

beskriver sina erfarenheter av stödet till eleverna under de senare skolåren och hur de 

bedömer detta. Med intervjuformen fick jag möjlighet att få en fördjupad bild av 

respondenternas tankar och uppfattningar om den verksamhet de befinner sig i. Den 

semistrukturerade intervjuformen som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

beskriver gav mig möjlighet att  variera mellan ett  antal fasta och öppna följdfrågor. 

Eftersom frågorna på många sätt hänger ihop var det också en fördel att samtidigt 

kunna anpassa vilken ordning jag ställde frågorna utifrån vad respondenterna svarade. 

Dahmström (2017) beskriver fördelar och nackdelar mellan telefonintervju och 

besöksintervju, där hon bl.a. beskriver besöksintervjun som nödvändig i vissa fall för 

att få tillräckligt uttömmande svar på frågorna och därmed en högre kvalitet på 

informationen. Författaren menar även att svarsfrekvensen vid öppna frågor troligen 

blir större vid en besöksintervju då respondenten ”vill vara till lags” samtidigt som 

intervjuaren har möjlighet att enkelt reda ut oklarheter och lättare fånga upp intresset 

om det börjar svikta. Detta var några argument för mitt val av att genomföra besöks-

intervjuer. Några av nackdelarna som Dahmström (2017) beskriver är att det tar lång 

tid att göra besöksintervjuer och att risken för ”intevjuareffekter” är stor, då omed-

vetna ordval och tonfall från intervjuarens sida kan påverka respondenternas svar. 

Därför tog jag detta i beaktande vid intervjutillfällena och försökte hålla mig så neutral 

som möjligt. Innan intervjuerna ägde rum mailades missivbrev (se bilaga A) till special-

lärare och specialpedagoger på mellanstadiet och högstadiet ut till de olika skolorna 

där de informerades om studiens syfte och en förfrågan om deltagande i intervju 

gjordes. Även Vetenskapsrådets etiska principer bifogades missivbrevet.  

4.1 Genomförande 

Mina intentioner från början var att tre speciallärare/specialpedagoger på mellan-

stadiet och tre på högstadiet skulle intervjuas. Missivbrev skickades därför ut till sex 

speciallärare/specialpedagoger på olika skolor. Då två dröjde med att svara trots 

påminnelse och senarer tackade nej till deltagande, skickades missivbrev till två 

ytterligare skolor ut. När respondenterna tackat ja bokades tid för intervjuerna in. 

Endast tre intervjuer kunde genomföras före sommaruppehållet eftersom flera var 

väldigt upptagna med arbete inför terminsslutet. En av de tillfrågade drog sig ur i sista 

stund och då tiden var knapp valde jag att minska antalet intervjuer till fem. 
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Vikten av att förbereda sig inför intervjun, att upprätta en god relation till respon-

denten och vara medveten om vad man ska fråga om och hur frågorna ska ställas för 

att få rätt underlag till undersökningen är något som både Ehn och Öhberg (2011) och 

Kvale och Brinkman (2014) betonar. Frågeställningarna bearbetades därför noggrant 

och en intervjuguid mailades (se bilaga B) ut i god tid så att respondenterna kunde 

förbereda sig inför intervjutillfällena. Detta gjordes för att skapa bättre förutsättningar 

för intervjusituationen. 

Vid intervjutillfällena valdes även en lugn och avskild plats ut av respondenterna och 

intervjuerna spelades in för att ge bättre förutsättningar för den kommande analysen. 

Det är svårt att få med alla detaljer när man antecknar och det kan även göra att man 

tappar fokus. En fördel är också att intervjun kan fås i sin helhet och avlyssnas i lugn 

och ro efteråt. 

4.2 Urval 

Enligt Dahmström (2017) måste ett medvetet subjektivt urval göras för att få med så 

många aspekter som möjligt, liksom en medvetenhet finnas om att slutsatserna av 

resultatet oftast inte är generaliserbara för en större grupp. 

Min studie innefattar fem intervjuer med speciallärare/specialpedagoger på mellan-

och högstadiet från grundskolor i tre kommuner i södra Sverige. Urvalet byggdes på att 

skolorna skulle ha så liknande förutsättningar som möjligt för att jämförelserna mellan 

skolorna skulle bli mer relevanta. Kommunerna valdes utifrån ett invånarantal på 

mellan 10 000- 25 000 invånare då jag varken ville att de minsta eller de större 

kommunerna skulle ingå i studien då förutsättningarna för skolorna förmodligen skulle 

skilja sig åt betydligt. Även elevantalet styrde urvalet då jag i möjligaste mån ville utgå 

från ”medelstora” skolor och utesluta landsbygdsskolor och större tätortsskolor. 

Deltagande skolor har ett elevantal som ej understiger 300 elever och med en övre 

gräns på 500 elever.  

Eftersom besöksintervjuer är tidskrävande valdes ett begränsat antal respondenter ut 

för att studien skulle vara genomförbar. Respondenterna valdes utifrån erfarenhet i 

yrket eftersom det var viktigt att de hade mött och arbetat med den här elevgruppen 

under ett antal år. Urvalskriterier för speciallärarna/specialpedagogerna som deltar i 

studien var att fokus i deras arbete med eleverna hade inriktning på språk-, läs- och 

skriv, att de arbetade på mellanstadiet eller högstadiet och hade arbetat inom yrket 

under minst 3 år. 
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4.3 Analys av intervjuerna 

Att skriva ut intervjuer är ett tidsödande projekt och man bör ställa sig frågan om 

varför man gör det och hur det ska göras menar Kvale och Brinkman (2014) som tar 

upp flera aspekter som är betydelsefulla. Genom utskriften börjar den analytiska 

processen ta form och samtalet struktureras i en form som lämpar sig bra för en 

närmare analys samtidigt som det är viktigt att ett urval av vad som ska återges görs. 

Jag valde att transkribera intervjuerna inför analysen för att jag lättare skulle kunna få 

en överblick över det insamlade materialet och kunna studera det djupare. Vid genom-

läsningen av texterna sammanfattade jag det väsentligaste i nyckelord och sorterade 

dessa utifrån mina frågeställningar för att lättare kunna besvara dem. Inom varje 

frågetällning sökte jag sedan efter gemensamma teman genom att jämföra, söka efter 

likheter/skillnader och hitta mönster i de olika respondenternas uttalanden. På så sätt 

kunde de nyckelord som ”passade ihop” infogas under några återkommande centrala 

teman som har gett strukturen för detta arbete(se tabell 1-5). Utifrån analysen kunde 

mina frågeställningar sedan besvaras. 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I detta arbete har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer för hur 

forskning får bedrivas. Insamling av data ska ske på ett korrekt sätt och enligt deras 

rekommendationer finns det fyra huvudkrav som ska vara uppfyllda för att en god 

forskningssed ska kunna upprätthållas. De fyra kraven är: 

 

 Informationskravet, som innebär att alla som deltar i undersökningen får 

information om undersökningens syfte och att deltagandet sker på en frivillig 

grund och att man när som helst kan välja att avbryta medverkan.  
 

 Samtyckeskravet, som innebär att alla som deltar måste ge sitt samtycke till 

deltagandet. 

 

 Konfidentialitetskravet, som innebär att all information som samlas in från 

deltagarna behandlas med konfidentialitet. 

 

 Nyttjandekravet, som innebär att all information som samlas in endast får 

användas i forskningssyfte.   
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4.5 Metodkritik 

I min studie valde jag att genomföra en kvalitativ intervjustudie, vilken har gett mig ett 

relativt bra underlag där jag utifrån respondenternas erfarenheter och deras verksam-

hetsbaserade upplevelser kunnat göra tolkningar som hjälpt mig att besvara mina 

frågeställningar. Vid själva intervjutillfällena märktes min ovana av att utföra en 

intervju. Ibland var det svårt att hålla fokus på det som var relevant för studien och 

förhålla sig neutral. Det blev lättare mot slutet när man uppnått en viss vana. Genom 

urvalskriterierna har jag kunnat få syn på vissa skillnader på de olika stadierna och 

vissa aningar om hur det kan skilja sig åt på de olika skolorna. 

 

I och med att det är en mindre studie med endast fem intervjuer är det svårt att göra 

generaliseringar genom resultatet, vilket Dahmström (2017) poängterar. Det hade 

givetvis ökat studiens reliabilitet om underlaget hade varit större. Tillförlitligheten 

minskar även då jag är ensam författare och det endast är mina egna tolkningar av 

resultatet som kommer fram. En reflektion som jag även gör är om jag som ovan 

intervjuare kan ha missat att ställa tillräckligt många följdfrågor och att det då skulle 

kunna innebära att en speciell metod eller strategi kan förekomma på skolan även om 

den inte blivit omnämnd i intervjun. I resultatet framträder ändå många gemensamma 

uppfattningar hos respondenterna som tillsammans med andra undersökningar och 

forskning ger en tydligare bild och anspelningar i en viss riktning. Dessa faktorer ger en 

viss trovärdighet åt resultatet. 
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5 Resultat 
I denna del redovisas resultatet av den genomförda kvalitativa intervjustudien. En 

presentation av respondenternas bakgrund inleder. Därefter presenteras special-

lärarnas/specialpedagogernas erfarenheter och uppfattningar utifrån de frågeställ-

ningar som ligger till grund för denna studie. Jag har valt att benämna respondenterna 

vid fiktiva namn för att underlätta redovisningen av datan och göra den mer personlig. 

5.1 Presentation av respondenternas bakgrund 
Respondenterna benämns med fiktiva namn i alfabetisk ordning utifrån den ordning 

intervjuerna gjordes. Vid tredje intervjun deltog både specialpedagog från mellan-

stadiet och högstadiet. I detta fall benämns de båda med namn på bokstaven C. 

Adrian har arbetat som grundskollärare sedan 1999 och utbildade sig till speciallärare 

2009-2011 med inriktningen läs-och skriv. Han började arbeta som speciallärare redan 

när han påbörjade sin utbildning och anställdes som sådan när han var klar med sin 

utbildning. Han arbetar på  mellanstadiet. 

 

Bitte är i grunden lågstadielärare och har många års erfarenhet som klasslärare. Hon 

fick samtidigt som hon påbörjade sin utbildning till speciallärare med inriktning mot 

språk-läs och skrivutveckling en tjänst på skolan. Hon blev klar med sin utbildning 2014 

och har sedan dess arbetat som speciallärare. Hon arbetar på mellanstadiet. 

 

Cina har arbetat som fritidsledare och lärare, främst på högstadiet. Hon har läst 40p 

specialpedagogik och tog examen 1998 och har varit med om att bygga upp special-

pedagogisk verksamhet och utveckla insatser inom läs-och skriv inom kommunen. Hon 

har en delad tjänst som specialpedagog på högstadiet och bitr. rektor. 

 

Cilla har arbetat som förskollärare från 1979. År 2005 började hon efter sin utbildning 

till specialpedagog arbeta på skolan. Innan sin utbildning till specialpedagog läste hon 

kurser inom läs-och skriv och har även senare läst olika påbyggnadskurser. Hon arbetar 

på låg-och mellanstadiet. 

 

Daniela är i grunden 4-9 lärare med inriktning sv/so. Hon har arbetat som speciallärare 

på högstadiet i åtta år inom tre olika kommuner och har en pågående utbildning till 

speciallärare inom språk-läs-och skrivutveckling.  

 

Eva är i grunden textillärare och utbildade sig till specialpedagog mellan åren 2000-

2002. Utbildningen fördelades på 1½ års specialpedagogik och en termin med fokus på 

tal och språk. Hon har efter sin utbildning arbetat på alla de olika stadierna och har nu 

arbetat på högstadiet på den nuvarande skolan i 5 år. 
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5.2 Presentation av strategier och metoder skolorna använder sig av 

En uppfattning som delas av alla respondenterna är att det inte finns några strategier 

eller metoder som generellt fungerar till att avhjälpa läs-och skrivproblematiken  hos 

de här eleverna utan att det även är viktigt att se till vilka andra behov som finns, 

kopplade till adhd-problematiken. Där är de individuella anpassningarna avgörande 

eftersom svårigheterna kan se så olika ut hos den här elevgruppen, menar de. 

  

...det som skiljer egentligen är ju att det är lite andra behov än om man säger en elev 

med läs-och skrivsvårigheter som inte har adhd…då behöver man inte alltid tänka så 

mycket på vilka andra behov som finns utan då kan det ju gå bra med t.ex. 

Rydaholmsmetoden för att träna avkodningen…                                                                                     

(Adrian) 

 

...då tänker jag så här...att man får titta på läs-och skrivsvårigheter och adhd var för 

sig...eller koncentrationssvårigheter som vi kanske kan kalla det....för jag tänker att det 

finns ju inte någon speciell metod just så här...för läs-och skrivinlärning för elever med 

koncentrationssvårigheter...och då tänker jag att...vi här på skolan arbetar medvetet och 

strukturerat redan från förskoletiden...och jag tänker att den här tidiga läsinlärningen är 

så viktig...att det är viktigt vad som händer på ett tidigt stadium...och att man  anpassar 

och underlättar för de här eleverna…                                                                               (Bitte)                     

 

När jag sammanställde resultatet letade jag efter gemensamma teman som metoderna 

och strategierna kunde kategoriseras inom. Sammanställningen visade att det var 

några övergripande temaområden som alla respondenterna ansåg vara betydelsefulla 

för de här eleverna. De metoderna och strategierna som används på skolorna har jag 

placerat inom dessa teman. De har sedan sammanställts i tabeller för att göra det 

tydligt vilka metoder och strategier som speciallärare/specialpedagoger anser vara 

användbara för de här eleverna. Tabellerna visar också antalet intervjuer då metoden 

eller strategin nämns. 

 

   Antal                                    Metoder för läs-och skrivutveckling 

      1 Inferensträning enligt Lena Franzéns metod 

      1    Läsförståelsestrategier enligt Läsfixarna 

      3 EPA/APE 

      1 EPA som ett digitalt redskap 

      1 Cooperativt lärande 

      1 Genrepedagogik 

      3 Läslyftet – utbildning för lärarna 

 

Tabell 1: Tabellen visar de strategier och metoder som nämns vid intevjuerna och som 

skolorna använder sig av för att utveckla elevernas läs-och skrivförmågor 
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Lena Franzéns metod bygger på aktuell forskning och ger strategier för läsförståelse i 

form av inferensträning. Ett bra material, enligt Adrian, som gynnar de här eleverna 

eftersom de får olika redskap att hantera texten på. Bitte nämner “Läsfixarna” vars 

olika funktioner för läsförståelse inarbetas och används på lågstadiet och som sedan 

används som en hjälp när de arbetat med läsgrupper på mellanstadiet. Hon beskriver 

även APE-modellen som är en metod som de använder sig av över hela skolan. 

Metoden går ut på att först arbeta tillsammans för att ge eleverna en modell, efter 

detta jobbar de i par och slutligen enskilt. Ingen behöver därför börja arbeta enskilt 

utan att ha fått “verktyg “för att kunna utföra sin uppgift. Även den omvända metoden 

EPA används då elevens eget tänkande först aktiveras, därefter diskuterar eleverna i 

par/grupp för att främja kommunikationen. Slutligen sker en klassrumsdiskussion för 

att reda ut missförstånd och lyfta ”goda exempel”. Även Eva nämner EPA som en bra 

metod som en del lärare använder sig av och Cina och Cilla påpekar att den även finns 

som ett digitalt redskap, vilket underlättar för läraren eftersom elevens svar samtidigt 

dokumenteras i datorn. 

 

Bitte beskriver även ”Cooperativt lärande”, en liknande metod som bygger på att man 

arbetar i en lärgrupp (oftast 4 elever) med speciella “axelkompisar” (den man sitter 

bredvid) och “ögonkompisar” (den man sitter mittemot). Syftet är att det ska vara 

enkelt att skifta från enskilt arbete /arbete i par och grupparbete. De har märkt  att det 

är ett bra koncept för just de här eleverna eftersom alla får en uppgift i gruppen och lär 

av varandra. De är ofta verbala och kan uttrycka sig och detta kan på så sätt medverka 

till att eleven växer och känner att den duger.  

 

Daniela beskriver genrepedagogiken som en tydlig och bra metod som bl.a. ger eleven 

mallar för hur man kan skriva en text. Metoden har hjälpt många elever att klara 

nationella proven i nian genom att de har fått med sig strukturerna.  

 

Läslyftet är ett nationellt stödmaterial som Skolverket1 tagit fram för att utveckla 

elevers läsförståele och skrivförmåga. Denna utbildning har förekommit på flera av 

skolorna och gett många nya tankar och strategier för språkinlärning. På en av skolorna 

hade utbildningen tyvärr ställts in p.g.a sjukdom. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-skolan 

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-skolan
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   Antal                                    Trygghet och studiero 

       5 Dela i mindre grupper/Tillgång till grupprum 

       3 Studierum med lugn och behaglig atmosfär 

       5 Bas av koncentrationsfrämjande hjälpmedel/ SOS-lådor 

       2 Rastverksamhet/Rastvärd 

       3 Tydlighet – gemensamma regler och rutiner 

       2 Genomtänkta stadieövergångar-personal följer med 

       4 Kontinuitet i arbetslag och ledning/ Tydlig och stark ledning 

 

Tabell 2: Tabellen visar vilka strategier och metoder skolorna använder sig av för att skapa 

trygghet och studiero. 

 

Samtliga nämner behovet av grupprum eller att kunna dela klassen i mindre grupper 

ibland. Bitte tycker att det är viktigt att vara flexibel och att ha möjlighet att dela 

klasserna i mindre grupper eftersom de har klasser upp till 29 elever på hennes skola. 

Tillgången på grupprum ser olika ut på skolorna då trångboddhet påverkar tillgången. 

Eva beskriver hur de alldeles nyligen startat upp en särskild undervisningsgrupp för att 

det finns behov för en del elever att ha en möjlighet att få undervisning i en mindre 

grupp. Både Adrian och Daniela berättar hur de håller på att utforma särskilda lokaler 

dit eleverna ska kunna gå för att få stöd i grupp eller enskilt samtidigt som de till stor 

del deltar i den ordinarie undervisningen i klassrummet. Meningen är att det ska täcka 

den individuella elevens behov av stöd i en lugn och behaglig miljö. Tanken är god, 

menar Daniela, men befarar samtidigt att en del elever kommer att tillbringa mycket 

tid där och förlora tillhörigheten till sin klass. 

 

På skolorna finns koncentrationsfrämjande insatser för eleverna under lektionstid som 

att sitta bakom skärm, möjligheter att stå, använda hörselkåpor m.m. Det varierar dock 

en del i vilken grad skolorna är utrustade. Det är främst på mellanstadiet som klass-

rummen är utrustade med SoS-lådor (Stöd och Struktur-lådor) innehållande en bas 

med hörselkåpor, time-timer, bollar m.m. som främjar koncentration och inlärning hos 

elever som är i behov av det. Daniela anser att det saknas gemensamma strategier för 

koncentration och fokus på hennes skola, att de här eleverna är lite av en bortglömd 

grupp och att det vore önskvärt med en “röd tråd” genom skoltiden.  

 

Eva beskriver hur de på högstadiet har en “rastvärd” som skapar trygghet för eleverna 

genom sin närvaro och sitt engagemang. Hen finns där som ett stöd för alla men är 

särskilt viktig för de här eleverna som har svårt att komma i tid, hålla reda på saker och 

ofta hamnar i konflikter. Där är hen ett stort stöd i vardagen och för det psykosociala 

måendet hos eleverna. Adrian uttrycker att det finns en tanke på hans skola om att 

utveckla rastverksamheten och att det framförallt skulle främja de här eleverna. 
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Bitte och Eva nämner betydelsen av en ledning som är stark och tydlig och kan driva 

utvecklingsarbetet på skolan. De berättar båda om hur de har arbetat med att skapa 

gemensamma regler, rutiner och strukturer, vilket gynnar den här elevgruppen. Det är 

viktigt att komma i tid, mobiler samlas in, alla elever ska veta vad de ska ha med sig till 

lektionen och gemensamma ramar finns för hur en lektion ska se ut, med tydlig inled-

ning och avslut. För att underlätta för eleverna ligger fokus på några centrala frågor att 

förhålla sig till; Vad ska jag göra? Varför? Var?Hur länge och med vem?  Vad ska jag 

göra när jag är klar? Även Anders nämner hur viktigt det är med tydlighet och struktur 

när han arbetar med de här eleverna. 

 

Bitte beskriver också hur de skapat bra rutiner för överlämningar mellan stadierna för 

att få kontinuitet och trygghet för eleverna. Speciallärare/specialpedagog som har 

arbetat med eleven “följer med” och gör en ny kartläggning och ser till att stödet 

fortsätter. Eva beskriver också hur vissa lärare följer med vid stadieövergångarna från 

år 5 till år 6 som tillhör högstadiet och att detta upplevs väldigt positivt. Detta innebär 

att lärare som redan känner eleverna följer med ett år till och kan ge betygen i år 6.  

På organisationsnivå har det på två av skolorna varit en hög personalomsättning som 

har påverkat kontinuiteten i arbetslagen, vilket har skapat oro hos de här eleverna som 

är extra beroende av trygghet. Att få lugn och ro i arbetslagen med färre personal-

byten är viktigt både för elever och personal menar både Adrian, Cina och Cilla. Cina 

menar också att de hade mer samarbete med politikerna på förvaltningen förr och att 

det fanns ett gemensamt tänk i kommunen som hon saknar nu eftersom det är mycket 

nytt folk överallt som kanske inte delar samma vision. 

 

 

   Antal                                    Relationsskapande 

       1 Samarbete med föräldrarna 

       4 Tillgängliga vuxna - Gott samarbete  

       4 Kommunikation - Överenskommelser för delaktighet och motivation 

       4 Utbildning /Handledning inom NPF för ökad förståelse  

       4 Lågaffektivt bemötande - ”Ligga steget före” 

 

Tabell 3: Tabellen visar vilka strategier och metoder skolorna använder sig av för att bygga  

relationer med eleverna. 

 

En viktig aspekt som Adrian pekar på är svårigheten att få tid till att bygga relationer 

när man inte träffar eleverna så ofta och har ett pressat tidsschema. Då är det viktigt 

med överenskommelser mellan elev och lärare och att ha ett gott samarbete mellan 

de vuxna som är inblandade i arbetet med eleven. 
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....jag träffar ju aldrig en elev med adhd bara för att bygga en relation...och det kanske 

man skulle göra...vad vet jag...jag kan glömma det...i vissa fall...det krävs ju så mycket 

tid...då känner man sig lite stressad av det...ska jag sitta här och prata hockey med en 

kille för att bygga en relation när jag kan  jobba med lästräning med någon annan som 

behöver det...men det finns ju ett syfte med det...så får man ju tänka...att syftet är mer 

långsiktigt...men det kan ju vara svårt att motivera det för andra med...            (Adrian)                                                                                                                                

  

  ...det finns väl inte några generella metoder för just dom här eleverna...dom är ju olika 

som individer och det är där man behöver lägga fokus...det som tillkommer och som är 

avgörande för dom är ju däremot bemötandet och relationen...bygga relationen tar 90 

% av tiden...sen får man klara av resten på 10 %...                                                       (Eva)                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                         

Bitte menar att det här med relationsskapande är A och O. Det är viktigt att kommu-

nicera med eleven och ha förståelse för elevens svårigheter och att vara tillgänglig och 

ha ett bra samarbete med hemmet i den mån det går. Eva har sitt arbetsrum beläget 

centralt i en korridor vilket skapar en nära kontakt med eleverna och främjar relations-

byggandet som hon tycker är en stor och viktig del av hennes arbete. Tillgängligheten, 

att eleven lätt kan komma i kontakt med någon vuxen när det finns behov skapar också 

en trygghet. Cina och Cilla sätter bemötandet som nummer ett, att se och lyssna till 

eleven. De menar att det är utifrån det man bygger relationen med eleven och att det 

är själva grunden till att man ska lyckas motivera dem. Att kunna kommunicera med 

eleven är viktigt “...att man t.ex. för en diskussion utifrån vad de ska arbeta med för att 

eleven ska känna sig delaktig och bli motiverad…” Där tycker Eva att det finns en skill-

nad mellan de yngre och äldre eleverna. Hon menar att det är lättare att diskutera 

med de äldre eftersom de är mer medvetna om sina behov och lättare kan uttrycka 

dem. Sen kan det vara svårare att motivera dem pga. pubertets-relaterade problem 

och psykosociala svårigheter som många i den åldern bär på.  

 

Utbildning inom NPF för all personal på skolan är viktig menar alla och Cina beskriver 

hur de som tar del av utbildningar får dela med sig till övrig personal och att detta 

främst ligger på speciallärare/specialpedagoger. Det är de som driver utvecklings-

arbetet och som ska se till att det når fram till alla. Flera av skolorna har arbetat med 

“lågaffektivt bemötande”, enligt Bo Hejlskovs böcker. Några fick gå på en föreläsning 

och sen arbeta i arbetslagen tillsammans med skolpsykologen utifrån detta och på en 

skola föreläser skolpsykologen om lågaffektivt bemötande för all personal och har 

handledning i grupper om specifika elever eller rent allmänt. Strategier som att ligga 

steget före, hålla sig lugn och inte låta sig provoceras har underlättat i kontakten med 

eleverna och medverkat till att det dåliga beteendet inte hunnit uppstå. Dessa strat-

egier och förståelsen saknas generellt på Danielas skola, enligt henne. 

 

...alla är nog inte så att dom ser svårigheterna som eleverna har...vad det innebär tror 

jag...utan dom lägger nog allt på eleven tror jag...ja...och kan bli irriterade osv...över 

beteendet i klassrummet osv...utan att reflektera över varför det blir som det blir…                             
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   Antal                                    Assisterande teknik och kompenserande program  

 

      5 Dator/Chrombook/I-Pad utrustade med kompenserande program 

      1 Tiki-Reader – Program med belöningssystem 

      1 Digi-Exam – Låst skrivprogram 

      1 Clasroom – Tydlighet, tät respons, kan följa processen 

      1 Legimus – även för elever med adhd 

      1 Tidig kompensation – Lyssna till inspelade böcker 

 

Tabell 4: Tabellen visar assisterande teknik och kompenserande program som nämns vid 

intervjuerna och som respondenterna bedömer som framgångsrika. 

 

Alla skolorna utrustar sina elever med datorer/Chromebooks redan från mellanstadiet 

med tillgång till de kommunövergripande programmen som alla innehåller någon form 

av rättstavningsprogram, tal-text och inläsningstjänst m.m. En viss tillgång till I-pads 

finns. Adrian använder sig av Tiki Reader som är ett nätbaserat program som tränar 

läsförståelsen och det ger snabb respons, belöningar i form av medaljer, vilket ofta 

brukar motivera elever med adhd. Men en del kan istället bli stressade av allt som 

finns att göra och fastna i annat och då är det en fördel för de här eleverna att arbeta i 

ett låst program som DigiExam, menar han. Det är ett skrivprogram utan internet som 

används vid NP och som även kan användas av läraren till att göra uppgifter och ställa 

frågor. På Bittes skola använder många av lärarna Classroom som är ett av Googles 

digitala verktyg som kan användas som ett arbetsredskap. Hon berättar att vissa lägger 

ut alla sina lektionsuppgifter där och att det fungerar bra för många elever. Det blir 

tydligt och läraren kan följa processen, kommentera och ge återkommande respons. 

Men precis som Adrian betonar hon att för elever med koncentrationssvårigheter kan 

det ibland vara svårt att hålla sig till uppgiften och göra att de istället “hamnar på 

villovägar”. “...en endaste liten knapptryckning så är man någon annanstans”. Men det 

är ju praktiskt för lärarna som kan se när eleverna är färdiga med uppgifterna, sam-

tidigt som det inte enbart är det färdiga resultatet som blir viktigast. 

 

Cilla har sett att flera elever slutar använda många bra program när de börjar på hög-

stadiet, att de behöver påminnas om vad som finns av sina lärare. Lärarna ser inte 

alltid fördelarna, att eleverna faktiskt lär sig och att det blir arbetsbesparande för dem 

själva, menar Cina. Där märker de en skillnad uppåt, att lärarna på högstadiet är 

mindre lyhörda. Det finns behov av kontinuerliga  uppdateringar och utbildningar för 

att öka kompetensen hos både elever och lärare för att öka användande, menar de. På 

en av skolorna erbjuds både lärare och föräldrar till elever att komma på kvällstid och 

bli uppdaterade i ny och gammal teknik. Inom förvaltningen i kommunen finns sedan 

länge en stadig utveckling av assisterande teknik och kunnande inom området och 

enligt Cina är det viktigt att göra tekniken tillgänglig redan i tidig ålder. Något som de 

tycker är bra är att även elever med adhd numera kan få tillgång till Legimus. 
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...Ja-a...man måste kompensera tidigt...för de missar så mycket...och det kan ju vara t.ex. 

att lyssna på böcker...du kanske heller inte har föräldrar hemma som läser för dej...så 

om man lär dom att lyssna på böcker tidigt...så får dom ju både ordförråd och 

förståelsen…                                                                                                                      (Cina) 

                                                                                                                                        

Cina, Daniela och Eva menar att de inte arbetar så mycket med just läs-och skrivsvårig-

heterna hos elever med adhd på högstadiet utan att mycket handlar om att ge de här 

eleverna redskap för att de ska klara ämnena. Där kommer den assisterande tekniken 

in som en kompensation för deras svårigheter och då är det en fördel när det är 

tillgängligt för alla elever, tycker de. 

 

 

   Antal                                    Kartläggning, dokumentation med uppföljning och utvärdering samt 

individuella anpassningar. 

 

      5 Kommunövergripande tester för screening  

      3 Fungerande rutiner kring dokumentation – Tillgängligt i skolsystemet 

      3 Fokus på uppföljning och utvärdering 

      2 Läs-och skrivutredningar - Fonologia som en del 

      5 H4-test för ordavkodning 

      4 Intensivträning med läslistor och explicita åtgärder 

      1 Anpassad studiegång 

 

Tabell 5: Tabellen visar hur skolorna arbetar med kartläggning, dokumentation, uppfölning, 

utvärdering samt individuella anpassningar. 

 

Samtliga nämner de kommunövergripande testerna som alla skolor ska göra vid 

bestämda tillfällen som ett bra sätt att fånga upp de elever som har läs-och skriv-

svårigheter. De poängterar vikten av kartläggningar för elever som har koncentrations-

svårigheter utöver sina läs-och skrivsvårigheter eftersom det är så mycket annat som 

spelar in. Då är det avgörande att hitta anpassningar som fungerar så att just den 

individen kan nå sina mål. 

 

 ...nu är det ju inte så vanligt med adhd- diagnoser förrän de kommer lite högre upp i 

årskurserna...i fyran kanske...sen jobbar vi ju utefter detta redan från förskoleklass...man 

jobbar ju med svårigheterna...sen är det ju lite olika hur man jobbar...det gäller ju att...ja 

de som har adhd kanske inte kan tillgodogöra sig undervisningen fullt ut...som att sitta 

och lyssna i storgrupp...de har ju oftast lite svårt att lyssna och då gäller det ju att 

individanpassa...så det är ju från individ till individ…                                                     (Cilla)                                                                                                                                    
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De flesta skolorna börjar få bra rutiner för kartläggning, uppföljning och utvärderingar. 

Bitte beskriver hur skolan följer ett årshjul och hur resultaten från varje klass läggs in i 

ett system så att resultaten blir tydliga och lätt kan följas upp.  

Eva nämner vikten av att de Extra anpassningarna finns dokumenterade på högstadiet 

så att de är lättillgängliga för alla olika ämneslärare, vilket är av stor betydelse för de 

här eleverna. Det har blivit ett stort fokus på uppföljning och utvärdering och att de 

insatta åtgärderna kommer igång och efterföljs på några av skolorna. Cina betonar att 

det är extra viktigt på högstadiet där eleverna byter både lokaler och lärare hela tiden, 

men hon uttrycker att det fungerar bättre på mellanstadiet. Hon tycker också att det är 

viktigt att det görs en läs-och skrivutredning av eleverna i år nio så att de har det med 

sig till gymnasiet. Daniela beskriver hur hon har börjat arbeta med att de ska göra fler 

kartläggningar och hur de har börjat använda Fonologia som då kan vara en del i den 

pedagogiska utredningen. Det är ett enkelt sätt att följa upp elevens utveckling över tid 

samtidigt som det blir positivt för de här eleverna eftersom läs-och skrivdelen oftast 

glöms bort då fokus ligger på adhd-problematiken. Med elever som har en kombinerad 

problematik kan det ju vara svårt att avgöra vad som är vad, menar hon. 

 

H4 är ett av de tester som används på alla skolorna för att testa avkodningen och som 

är lätt att följa upp och utvärdera om eleven sen har svarat på de insatser som gjorts. 

När det gäller elever som har adhd menar Adrian att det är viktigt med tidpunkt och 

timing. Ibland bör eleven få göra det vid ett  annat tillfälle tillsammans med en person 

som har en bra relation till eleven för att resultatet ska bli tillförlitligt. Han anser även 

grundat på den erfarenhet han har, att de här elevernas läs-och skrivsvårigheter oftast 

beror på för lite träning. 

 

...dom köper inte konceptet...vill inte...är inte motiverade...så dom förlorar tid pga. sina 

koncentrationssvårigheter...och därför är det ju också svårt att ställa diagnos...för hur 

ska man kunna ställa en dyslexidiagnos på en elev som inte har fått möjligheter att träna 

sin läsning… 

 

Även Bitte tar upp denna aspekten då hon betonar vikten av att lägga en  bra grund 

genom tidiga insatser redan i förskolan för de elever som riskerar att hamna i läs-och 

skrivsvårigheter på lågstadiet. 

 

...det är mycket svårare att träna extra på mellanstadiet...i synnerhet med dom här 

eleverna som har koncentrationssvårigheter...för dom vill inte skilja sig från mäng-

den...dom vill inte gärna gå från klassen...och dom kanske inte orkar träna så långa 

stunder...eller vägrar helt enkelt...och risken är ju att glappet mellan den eleven och 

övriga klasskamrater liksom bara ökar hela tiden...och det blir en ond cirkel…  
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På mellanstadiet är intensivträningsperioder med läslistor (ex. Rydaholmsmetoden) 

och annan lästräning under 4-5 veckor en vanlig åtgärd. Flera påpekar betydelsen av 

en bra kommunikation mellan de som är involverade i arbetet med eleven och vikten 

av att förbereda eleven och vara tydlig i vad målet är. Genom överenskommelser med 

eleven kan målet lättare nås. Även Daniela använder sig av denna sorts träning vid 

behov eftersom hon tycker att det är viktigt att inte “glömma bort” att utveckla läs-och 

skrivdelen hos de äldre eleverna. Där handlar det annars mest om kompensatoriska 

åtgärder uttrycker alla som arbetar på högstadiet.                                                                   

 

Cilla och Cina menar att många har väldigt svårt med att skriva uppsatser och då 

kanske de inte ska behöva skriva det i alla ämnen utan att man kan samordna mellan 

de olika ämnena istället för att spara tid och arbete för både lärare och elev.  

 

...om du ska göra ett inlämningsarbete i NO...då kan ju läraren i svenska läsa det också 

och gör en bedömning utifrån det språkliga perspektivet...istället för den här mängden 

som ska göras...och just för dom som har adhd blir det ju ett oöverstigligt berg… 

                                                                                                                               (Cina)                                         

 

Daniela nämner att flera elever har fått anpassad studiegång för att klara sina betyg, 

vilket både kan var till en hjälp så eleverna kommer in på ett gymnasieprogram sam-

tidigt som deras valmöjligheter begränsas för att betygen oftast inte räcker till ett 

studieförberedande program, menar hon.  

 

5.3 Presentation av hur åtgärderna är organiserade utifrån 

organisations-, grupp,-och individnivå.  

Adrian nämner att han ofta arbetar utifrån tester som har gjorts och skapar grupper 

utifrån resultaten för att kunna ge intensivträning under en viss period. Detta sker 

utanför klassrummet och kan ibland upplevas exkluderande av elever. Bitte menar att 

det är viktigt att se till vad den enskilda individen behöver, att det inte alltid är bäst att 

sträva efter att eleven ska vara i klassrummet utan en elev i grupp kan också vara 

exkluderad av olika skäl. Cina och Cilla beskriver hur man på framförallt högstadiet 

efterfrågar att just specialläraren kommer och “plockar ut” eleverna för att arbeta med 

dem…”du kan väl ta hand om den här eleven...det är så jobbigt att ha hen här inne och 

så...och då kommer ju det här kategoriska fram...samtidigt är det väl mänskligt att 

tänka så ibland…”. Även på Danielas skola anses detta som den “bästa” strategin och 

det tenderar att bli särskilda undervisningsgrupper i vissa ämnen som blir mer eller 

mindre statiska. Alla menar att det inte alltid är den fysiska platsen som är avgörande 

utan känslan av att vara delaktig i den sociala gemenskapen, vilket inte behöver betyda 

att eleven måste tillbringa hela tiden i klassrummet. Adrian menar att om de utvecklas 

så mycket i ämnena i den lilla gruppen så behöver de inte känna sig utanför pga. att 

dom inte hänger med i vad de andra gör i klassrummet.  
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Själva inkluderingsbegreppet är diskutabelt, menar Eva och berättar om hur de precis 

har startat upp en “särskild undervisningsgrupp” för ett visst antal elever där de redan 

ser positiva reaktioner hos eleverna. Samtidigt lägger många skolor ner sådan verk-

samhet i och med kritiken att grupperna blir statiska och att eleverna exkluderas från 

den ordinarie undervisningen. Skolan försöker här att hitta en balans mellan inkluder-

ing och exkludering, ett mellanläge där eleverna ges en möjlighet att välja samtidigt 

som de ska känna sig inkluderade, menar hon. På alla skolorna finns pågående arbeten 

med att skapa någon form av “studierum” för de elever som inte klarar av att delta i 

den ordinarie undervisningen under en hel skoldag. 

 

...vissa mår ju bra av...att bli utplockade så att säga...men sen å andra sidan så kan jag ju 

känna att dom missar så mycket av den här klassgemenskapen och allt det som sker i 

klassrummet...det sociala samspelet...så det bästa är väl om man kan göra någon 

kombination…                                                                                                         (Daniela) 

 

Flera av skolorna har blivit bättre på att lägga in mycket stöd på grupp-och organisa-

tionsnivå, som ledning och stimulans i form av dagsschema på tavlan, fasta platser, 

skärmar och hörselkåpor som erbjuds till alla elever. Bitte och Eva tycker att de arbetar 

utifrån ett relationellt perspektiv och försöker att göra skolmiljön mer inkluderande för 

alla elever och att skolan har en gemensam tanke redan från början.  

 

Adrian nämner att de har deltagit i Skolverkets kursmaterial “Läslyftet” i form av 

studiecirkel om ett språkutvecklande arbetssätt. Detta har genomförts tillsammans 

med  personal på övriga skolor i kommunen, vilket har varit utvecklande enligt Adrian, 

då många elever behöver förståelse för nya ord och begrepp inför nya arbetsområden.  

Alla menar att det är viktigt att varje enskild lärare får kunskaper inom NPF och någon 

påpekar att det är bra att det numera ingår i lärarutbildningen. Om inte alla kan skickas 

på utbildning så är det viktigt att ta vara på den kunskap och det engagemang som 

finns inom enheten. 

 

5.4 Presentation av de utvecklingsområden som speciallärare och 

specialpedagoger bedömer att det finns på skolorna. 

Den fysiska miljön med trångboddhet behöver åtgärdas på flera av skolorna och det 

behövas fler grupprum i anslutning till klassrummen, vilket skulle gynna de här elev-

erna som ibland behöver gå ifrån en stund för att arbeta i lugn och ro. En önskan om 

fortsatt utveckling av mer stationära rum för “studiero” finns på flera av skolorna. Ett 

rum i anslutande lokaler då samarbetet mellan alla inblandade kan underlättas. Det är 

också viktigt att det på organisationsnivå avsätts tid att kunna sitta ner och planera och 

“prata“ kring de här eleverna, eftersom det finns ett stort behov av det, menar Adrian. 
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Ett annat område som de har diskuterat på en utav skolorna är att göra rasterna mer 

tillgängliga för elever med adhd genom mer uppstyrda rastaktiviteter. Många av de här 

eleverna blir inte naturligt inbjudna till en lek eftersom de många gånger har stora 

sociala svårigheter. Därför är det ännu ett sätt att ge dem en känsla av tillhörighet.  

Bitte och Eva beskriver hur man har gjort en “tankevända” i sin utveckling av elev-

hälsoteamen då man först utgår från organisation och gruppnivå istället för att foku-

sera på individerna i klassen för att kunna arbeta mer främjande och förebyggande. 

Det är en omvänd modell som benämns som EHM (elevhälsomöte) som  kommer att 

fortsätta utvecklas i de högre stadierna eftersom det har fungerat väldigt bra på de 

lägre stadierna. Svårigheten på högstadiet är att det blir ett väldigt stort format om 

man ska sammankalla alla ämneslärare och få med deras tankar, så detta är ett 

område som behöver vidareutvecklas där man behöver hitta smidigare lösningar.  

 

På flera av skolorna önskas mer kompetensutveckling gällande NPF-problematiken 

och Cina och Cilla betonar att de själva har föreslagit att de ska arbeta med SPSM:s 

material men att det hittills inte har funnits någon tid till detta. Daniela tycker att 

skolan behöver arbeta med bemötandet av och förståelsen för de här eleverna och 

utveckla ett mer relationellt synsätt så att man inte tenderar att förlägga svårigheten 

hos eleven enligt det kategoriska tänkandet. Hon skulle vilja utvidga det här med led-

ning och stimulans och menar att många av de här strategierna och metoderna som 

används för att motverka läs-och skrivsvårigheter hos elever med koncentrations-

svårigheter/adhd är till nytta för alla elevers inlärning. Även ett fortsatt arbete utefter 

Skolverkets modul2 om språkutvecklande arbetssätt är viktigt att utveckla vidare 

eftersom det gynnar alla elever är det flera som tar upp. På Bittes skola ska mer fokus 

läggas på hur lektionerna ska utformas för att de ska bli mer motiverande och omväx-

lande för att passa alla i en grupp. 

 

Daniela förespråkar fler kartläggningar med fokus på läs-och skrivsvårigheter för att bli 

bättre på att möta, främja och stödja elevens utveckling och inte enbart kompensera. 

Daniela menar att eleverna troligen hade fått fortsatta insatser om de gått kvar ett år 

till på mellanstadiet och att de nu, eftersom de ingår i högstadiets organisation, 

“missar” insatser för att komma vidare i sin utveckling.  

 

Flera av respondenterna påpekar vikten av kontinuitet i ledningen och att rektor är 

stark och tydlig i sin ledarroll för att utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt. Möjliga 

hinder för utvecklingsarbetet kan vara hur förändringsbenägna lärarna är, om de är 

villiga att se att alla tjänar på att arbeta mer inkluderande.  

 

 

 
                                                 
2 https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/002-Lasa-o-skriva/del_03/ 

 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/002-Lasa-o-skriva/del_03/
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6 Sammanfattning 

6.1 Kunskap 
Metoder och strategier som respondenterna nämner som framgångsrika är att ge 

eleverna kunskaper om olika former av mallar och strategier för skapande och för-

ståelse av text. Genom att ge eleverna modeller får eleverna verktyg för att klara sina 

uppgifter. Det visar sig också att arbete i grupp har visat sig ta fram positiva egen-

skaper eftersom alla elever får en uppgift och kan lära av varandra. 

 

Respondenterna är eniga om att av de metoder som de använder till elever som har 

läs-och skrivsvårigheter så finns det inte någon  metod som generellt sett fungerar för 

de elever som har koncentrationssvårigheter/adhd. Därför är det viktigt att få kun-

skaper om eleverna genom kartläggningar som kontinuerligt följs upp och utvärderas 

så att individuella anpassningar kan göras. Samtliga respondenter uttrycker hur viktigt 

det är att kartlägga och följa upp de här eleverna eftersom deras problematik är väldigt 

individuell och att det därför är viktigt att de får rätt anpassningar för att kunna nå sina 

mål och betygen i år nio. En av respondenterna beskriver hur hon vill utveckla sitt 

arbete med att göra fler kartläggningar på högstadieeleverna med inriktning på läs- 

och skrivsvårigheterna för att stödja och främja deras utveckling istället för att enbart 

fokusera på kompenserande åtgärder. 

 

Samtliga arbetar med kommunövergripande screeningtester som följs upp med olika 

insatser under året och flera uttrycker att det har blivit ett större fokus på detta på 

deras skolor. På en av skolorna läggs uppgifterna in i skolans “system” så att det blir 

lätttillgängligt för alla undervisande lärare. 

 

6.2 Organisation 
Det finns vissa skillnader på skolorna i hur man arbetar, men alla nämner ett visst 

kategoriskt tänkande gällande strategier i hur eleverna får det stöd de behöver. Det 

framkommer att det finns tendenser, framförallt på högstadiet att lärare i större grad 

önskar att eleverna “plockas ut” ur klassrummet och får enskild eller undervisning i 

smågrupper av speciallärare. Grupperna blir då ofta mer eller mindre statiska över tid. 

Samtidigt upplever alla respondenterna att det finns ett behov hos många av de här 

eleverna att ha möjligheten att arbeta i mindre grupp och i en mer avskalad miljö.  

 

Den fysiska miljön är ett område som flera tar upp, att skolorna är trångbodda och 

saknar grupprum och utrymmen i anslutning till klassrummen. Det framkommer också 

att det på alla skolorna finns önskemål och försök till att skapa “studierum” där elever 

eller smågrupper kan vara och arbeta vid behov samtidigt som de till största delen ska 

arbeta i klassrummet. På flera av skolorna är arbetet igång för att skapa dessa möjlig-

heter och där är inkludering ett viktigt begrepp.  
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De försöker finna lösningar där eleven ska känna sig delaktig i klassrumsgemenskapen 

samtidigt som möjligheter till undervisning utifrån individuella behov ska finnas. Att 

arbetet ska bygga på överenskommelser mellan elev och de vuxna som är inblandade 

betonas. Eleverna har visat sig positiva men viss tveksamhet finns hos respondenterna 

att det finns risk att vissa elever kommer att tillbringa allt för mycket tid där.  

 

Respondenterna beskriver pågående utvecklingsområden på skolorna och deras egna  

visioner om vad som behöver utvecklas. På några av skolorna har det varit hög perso-

nalomsättning bland både ledning och övrig personal vilket har påverkat kontinuiteten. 

Vikten av lugn och ro för just de här eleverna påtalas liksom betydelsen av en stark och 

tydlig ledning som kan skapa gemensamma rutiner och strukturer för skolan. En skola 

har framgångsrikt arbetat med att skapa fasta rutiner och regler med ett ökat elev-

ansvar efter stigande ålder och tanken är nu att fortsätta utveckla hur lektionerna 

utformas så att de blir omväxlande och mer motiverande för alla.  

 

Mycket handlar om att förändra på organisationsnivå som att ge utbildning till perso-

nalen inom framförallt NPF och språkutvecklande arbetssätt. Det handlar också om att 

skapa en organisation så att man får tid till att “prata” om eleverna. Någon av respon-

denterna uttrycker att de behöver utveckla ett mer relationellt synsätt på hela skolan, 

arbeta med bemötandet av eleven och synen på elevens svårigheter. På en annan 

skola har de  kommit en bra bit på väg inom samma område och håller istället på att 

utveckla EHT-mötena inom samma tankegångar för att arbeta mer främjande och före-

byggande. Även ett bättre samarbete med politikerna inom förvaltningen framkommer 

som ett önskemål. 

 

6.3 Förebygga 
Vikten av att ha gemensamma rutiner och strukturer för att skapa trygghet och studie-

ro för eleverna är något som kommer fram och bra system vid stadieövergångarna 

nämns som en trygghet för just de här eleverna som är mer känsliga för förändringar. 

Alla skolorna har någon form av anpassningar för att främja fokus och koncentration. 

Det skiljer däremot hur mycket som ligger på ledning och stimulans och i vad man 

använder på de olika stadierna.  

 

Åtgärder som flera av respondenterna använder sig av är intensivläsning under en viss 

period med läslistor och annan text samt explicit träning av andra individuella behov. 

En av respondenterna betonar särskilt vikten av rätt “timing” vid testsituationerna när 

det gäller de här eleverna och att relationen kan vara avgörande vid träningstillfällena. 

Ett begrepp som också kommer upp är “time on task”. Frågan som ställs är huruvida 

läs-och skrivsvårigheterna beror på för lite träning eller om det ligger en dyslexi i 

grunden. Detta är något som flera av respondenterna undrar över och påpekar svårig-

heten i att avgöra. 
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6.4 Assisterande teknik 
Alla skolorna använder sig av assisterande teknik och utrustar eleverna med I-pads och 

datorer/Chromebooks redan från mellanstadiet med tillgång till de kommunövergrip-

ande programmen. Detta gör tekniken tillgänglig för alla elever, vilket är positivt och 

leder till att läs-och skrivsvårigheterna inte blir så utpekande. Det framkommer dess-

värre att många slutar att använda mycket av hjälpmedlen när de börjar på högstadiet 

och att det därför är viktigt att eleverna blir påminda av sina lärare och att lärarna får 

kontinuerliga utbildningar i de program som används.  

 

Det framkommer åsikter både om fördelar och nackdelar med att använda program på 

dator för elever med koncentrationssvårigheter/adhd då det ibland kan bli en distrak-

tion med alla andra möjligheter som finns. Program som ger snabb respons och har 

någon form av belöningssystem kan i många fall motivera elever som har en adhd-

problematik men att arbeta i ett låst skrivprogram betonas som ett bättre alternativ. 

  

Några av respondenterna tycker att det är viktigt att börja kompensera tidigt för att 

bygga upp ordförråd och begrepp för de elever som inte får det tillgodosett i sin hem-

situation och de anser att det finns ett bra kunnande inom deras kommun och en 

stadig utveckling av tekniken.  

 

6.5 Socialt 
Ett övergripande och centralt tema som alla respondenterna betonar är hur viktigt det 

är att bygga goda relationer, vilket inte alltid är lätt att få tid till eller att motivera för 

andra menar en av respondenterna. Att vara tillgänglig som vuxen och ha en bra 

kommunikation om vad som ska göras och hur det ska göras främjar relationsbygg-

andet. För att motivera eleverna behöver de känna sig delaktiga och där är kommu-

nikationen oerhört viktig. Där anser någon att det är lättare att diskutera med de äldre 

eleverna eftersom de är medvetna om sina behov och lättare kan uttrycka dem, 

samtidigt som det finns andra aspekter kopplade till puberteten som kan påverka 

motivationen. 

 

I relationsskapandet ligger även bemötandet av eleverna där några av skolorna har 

arbetat med “lågaffektivt bemötande” enligt Hejlskovs metod. Att ha en förståelse för 

elevens svårigheter, ligga “steget före” och arbeta förebyggande för att utveckla 

elevernas sociala förmågor så att de kan undvika konflikter är viktiga aspekter som 

framkommer. På ett av högstadierna finns en “rastvärd” som genom sin närvaro och 

engagemang skapar trygghet för eleverna och deltar vid konfliktlösning. På en annan 

skola finns det tankar om mer uppstyrda “rastaktiviteter” för att göra rasterna mer 

tillgängliga och främja de här elevernas sociala tillhörighet.  

 

I arbetet med eleverna betonas också hemmets betydelse, hur viktigt det är att ha ett 

gott samarbete med föräldrarna för att främja inlärningen och den sociala relationen. 
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7 Analys och diskussion 
 

I detta kapitel analyseras resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar i en 

diskussion ställd till teori och tidigare forskning.  

 

7.1 Strategier och metoder 

U.S. Department of education (2006) menar att det är viktigt att hitta elevens individ-

uella behov och styrkor och ha en förståelse för vad funktionsnedsättningen innebär 

för individen för att kunna hitta framgångsrika strategier och metoder. 

Huvudkomponenter som de nämner för att nå detta är att ha bra strukturer för inlär-

ningssituationerna, insatser för att främja beteendet och en bra klassrumsmiljö. Detta 

är aspekter som även Skolverket (2014) påtalar som viktiga för att öka tillgängligheten 

för elever med olika funktionsnedsättningar, samtidigt som det gynnar alla elever. Av 

de metoder och strategier som presenteras finns aspekter som fungerar mer eller 

mindre bra för denna elevgrupp. Vissa strategier fungerar generellt bättre men genom 

att bygga upp en bas av olika strategier kan även individuella behov tillfredställas 

menar Mitchell (2014). 

Metoderna/strategierna diskuteras utifrån studiens fem temaområden (se tabellerna 

1-5 ovan).  

Metoder för läs-och skrivinlärning 

De metoder för läs-och skrivinlärning som nämns (se tabell 1) bygger på att ge strate-

gier och mallar för att kunna läsa, skriva och tolka text. Detta har visat sig ge bra stöd 

för många av de här eleverna. Westlund (2009) menar att det är viktigt att eleverna får 

arbeta aktivt med sin läsförståelse under hela grundskoletiden för att få strategier att 

ta sig an olika texter. Även lärarna behöver bli medvetna om hur komplex själva pro-

cessen är och få konkreta redskap för att kunna hjälpa sina elever. På de skolor som 

tagit del av Läslyftet genom Skolverkets moduler har personalen blivit mer medvetna 

om hur genrepedagogiken och ett språkutvecklande arbetssätt kan gynna alla elever. 

På en utav skolorna hade “kursen” ställts in och där fick jag uppfattningen att det bara 

var enstaka lärare som använde sig av dessa metoder och då framförallt lärare i 

svenskämnet. Där är ett område som behöver utvecklas vidare på många skolor och 

kanske främst på högstadiet där eleverna skulle behöva möta samma undervisnings-

strategier i och med att de möter så många olika lärare. Framförallt inom de teoretiska 

ämnena där textmassorna är som störst skulle eleverna gynnas om ämneslärarna  

samarbetade mer och utvecklade gemensamma strategier. Att eleverna utvecklas av 

att arbeta i par och i grupp är något som både respondenterna nämner (se tabell 1) 

och som betonas av Phillips och Soltis (2017) genom socialkonstruktivismens tanke-

gångar där lärandet sker i den sociala kontexten. 
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EPA/APE modellen, där man går från enskild reflektion till pararbete och slutligen 

gemensamt arbete i helklass eller tvärtom används framgångsrikt på några av skolorna 

både på mellan-och högstadiet men verkar vara vanligare på mellanstadiet. Även en 

sådan metod skulle med fördel kunna användas av lärare på de olika stadierna som en 

gemensam strategi som eleverna får med sig under sin skoltid, vilket särskilt skulle 

underlätta för de här eleverna som är i behov av tydlighet och gemensamma struk-

turer i sin inlärning. 

Trygghet och studiero 

Socialstyrelsen (2002; 2004) tar upp behovet av att både anpassa pedagogik och skol-

miljö efter elevens behov eftersom det är vanligt att de sammansatta problemen hos 

elever med adhd tydligare visar sig i skolan och då ofta leder till inlärningssvårig-heter. 

Skolverket (2014) visar på olika stödstrukturer i undervisningssituationen som ger 

eleverna trygghet och kan göra att eleverna lättare kan tillgodogöra sig undervisning-

en. Det kan t.ex vara att utgå från och få svar på frågorna; Var? Vad? Hur?...osv. 

Strukturerad undervisning (strategi 14) med tydliga förväntningar och mål är en av de 

strategier som Mitchell (2014) beskriver som framgångsrika. De framkommer även i 

intervjuerna ( se tabell 2) som framgångsrika strategier på de skolor som haft fokus på 

trygghet och studiero i sitt utvecklingsarbete. Arbetet med tydliggörande pedagogik 

och att utforma gemensamma regler och rutiner verkar inte ha kommit lika långt på de 

övriga skolorna vilket kan bero på att det har varit stor personalomsättning och flera 

rektorsbyten. Även bristen av en tydlig och stark ledning inverkar på hur utvecklings-

arbetet framskrider. Detta tyder på att kontinuiteten bland personal och ledning kan 

påverka tryggheten för den här elevgruppen. 

Hur den fysiska miljön utformas för eleverna i klassrummet, tillgången till grupprum 

och tillgång till ett rum med lugn och behaglig atmosfär är områden som skolorna 

anser vara viktiga (se tabell 2) och som de håller på att utveckla på olika sätt. 

Fungerande lärmiljöer ökar chanserna för de elever som har olika funktionshinder och 

minskar behovet av extra anpassningar och särskilt stöd menar Valsö och Malmgren 

(2019). Genom att t.ex. erbjuda alla elever olika stödstrukturer och koncentrations-

främjande hjälpmedel kan mycket av problematiken avhjälpas och delaktigheten öka. 

Jensen (2017) tar upp begreppet “omvänd inkludering” och menar att istället för att 

eleven ska anpassas till skolan bör man göra tvärtom. Risken finns annars att skolan 

lägger grunden till en känsla av misslyckande hos eleven som kan leda till ett senare 

utanförskap (Skolinspektionen, 2014). Kärnsymtomen för adhd kan medverka till att 

beteendeproblem uppstår i olika miljöer och påverka hur individen förmår hantera sin 

omgivning och fungera i vardagen. Detta kan även leda till misslyckade kamrat-

relationer (DSM5:2013; Socialstyrelsen, 2002; 2004). Därför finns även behovet av 

fungerande rastaktiviteter som en av skolorna ville utveckla. För att få en helhet i 

skoldagen och öka tryggheten och delaktigheten för elever som har svårt med det 

sociala samspelet är detta en viktig aspekt att ha med sig.  
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Ett par av respondenterna (se tabell 2) beskrev hur de hade utformat strategier för 

stadieövergångarna genom att lärare/speciallärare följer med eleverna vid stadiebytet. 

Detta hade ökat tryggheten för eleverna. Vikten av tydliga överlämningar, särskilt vid 

övergången från mellanstadiet till högstadiet är något som betonas i Elevens framgång 

Skolans ansvar (Ds 2001:19). Barkley (1997) beskriver adhd-problematiken med att 

individen bl.a. har svårt att organisera, planera och sortera intryck. Detta försätter 

eleverna i en svår situation när de börjar högstadiet där de möter både ett större antal 

lärare och lokaler att vistas i. En av skolorna hade en “rastvärd” som fanns tillgänglig 

för att stötta eleverna. Vikten av tillgängliga vuxna på högstadiet är nog något som 

“glöms bort” på många skolor. Elever med adhd har större benägenhet att känna oro 

och ångest och saknar ofta tilltro till sin egen förmåga (Socialstyrelsen, 2004). Det finns 

därför ett stort behov av någon vuxen som har tid att se och bekräfta dem under skol-

dagen. Betydelsen av bra stödstrukturer betonas av Socialstyrelsen (2010). 

 

Relationsskapande 

Betydelsen av relationsskapande är en gemensam nämnare som framträder i intervju-

studien och de entydiga svaren från alla respondenter (se tabell 3) tyder på att 

relationen är en avgörande aspekt till hur man lyckas nå de här eleverna som Aspelin 

(2018) beskriver i form av ”relationskompetens” hos läraren. Aspelin och Persson 

(2011) beskriver hur en “relationell pedagogik” kan främja pedagogiska möten mellan 

lärare och elev som därmed bidrar till elevens utveckling men att det är viktigt att det 

relationella “tänket“ genomsyrar hela verksamheten. Även om flera skolor verkar ha 

kommit en bit på väg i utvecklingen av ett mer relationellt inriktat synsätt så verkar det 

vara svårt att nå en samsyn på flera av skolorna och man kan genom respondenternas 

svar ana att det finns en skillnad i hur förändringsbenägna lärare på högstadiet är i 

förhållande till lärare på mellanstadiet. Koncentrationsvårigheter är ett mer eller 

mindre osynligt “handikapp” som många lärare fortfarande har svårt att förhålla sig till 

som bl.a. kommer till uttryck i ett citat från en av respondenterna om hur lärare pga. 

oförståelse istället blir irriterade på eleven. Därför är det viktigt som lärare att få en 

förståelse för de svårigheter som ryms inom adhd-problematiken som Socialstyrelsen 

(2002; 2004) beskriver.  Resultatet visar att det finns en viss kompetens på skolorna 

inom området men att det finns behov av mer utbildning. De flesta skolorna (se tabell 

3) hade haft någon form av utbildning inom NPF och “lågaffektivt bemötande”, vilket 

de upplevde som ett positivt redskap i mötet med de här eleverna. Det som jag själv 

emellertid har upplevt är att det sedan inte blir någon uppföljning av den utbildning 

man fått utan att det istället kommer nya områden som tar över i aktualitet. Jag tror 

att det är viktigt att driva ett utvecklingsområde under en längre tid för att det ska bli 

befäst i verksamheten och kunna implementeras hos all personal.  
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Värdegrundsarbetet ingår i skolans dubbla uppdrag (2010:800) och behöver få ta 

större plats, vilket Skolinspektionen (2012) betonar i sin rapport. Respondenterna     

tar upp betydelsen av överenskommelser med eleven, att det är viktigt att känna 

delak-tighet och ingå i den sociala gemenskapen, vilket är grundläggande demokrat-

iska värden som påverkar undervisningen och aspekter som både Jenner (2014) och 

Antonovsky (2005) betonar är viktiga för motivationen. En av respondenterna nämner 

svårigheten med att få tiden till att bygga relationerna med eleverna och att kunna 

motivera det både inför sig själv och andra. Här kan anas en påverkan av den 

“kunskapseffektiva skolan” (Aspelin & Persson, 2011) som manar på att vi måste 

prestera någonting hela tiden. Man ska både som lärare vara duktig och uppvisa 

resultat genom sitt arbete med eleven samtidigt som elevens prestationer ska be-

dömas i förhållande till kunskapsmålen. I artikeln av Cerwin (2016) anser Nilholm  att 

det finns risker att främjandet av sociala relationer och identitetsskapande glöms bort i 

konkurrensen med kunskapskraven. Detta är troligtvis ett dilemma som många ställs 

inför idag och som stressar både lärare och elever. Eftersom eleverna ska bedömas 

inom varje ämne växer ibland arbetet till oöverstigliga mängder av text som ska pro-

duceras, som för de här eleverna oftast är den svåraste biten. I förlängningen kan 

detta leda till att de helt enkelt ger upp. Istället för det ämnesfokus som finns på de 

högre stadierna skulle ämnesövergripande arbetslag göra det lättare att uppmärk-

samma varje elev och detta skulle särskilt gynna elever i behov av stöd (Ds 2001:19). 

Detta samarbete skulle minska  arbetsbelastningen både för elev och lärare och främja 

relationerna, vilket en av respondenterna påpekar. Endast en av respondenterna (se 

tabell 3) nämner vikten av samarbete med föräldrarna, vilket är anmärkningsvärt 

eftersom elever med adhd främjas av ett gott samarbete mellan skola och hem 

(Socialstyrelsen, 2002; 2004). 

 

Assisterande teknik och kompenserande program 

Även den digitalisering och informations-och kommunikationsteknik (IKT) som numera 

ingår i elevernas skolvardag räknar Valsö och Malmgren (2019) in i den fysiska lär-

miljön. De menar att det är viktigt att tillämpa samma principer för lärande  i “det 

digitala klassrummet” för att det digitala hjälpmedlet inte ska bli en belastning istället 

för ett stöd. Några av respondenterna påpekar denna fara när det finns alltför mycket 

att välja på för eleven, att det är lätt att hamna någon annanstans och att det därför 

kan vara bättre för många av de här eleverna att t.ex arbeta i ett låst program. Detta 

kan förklaras med de svårigheter som ryms inom adhd problematiken  som Social-

styrelsen (2004) tar upp. Genom att individen har svårigheter att behålla uppmärk-

samheten eller kanske hittar något som är “roligare” kan den lätt ledas in på annat. 
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När det gäller kompensation tenderar behovet att vara störst på högstadiet, att det 

ökar med stigande ålder. Här verkar de flesta av respondenterna vara överens om att 

det är svårare att träna upp läs-och skrivförmågorna ju äldre eleverna blir och att det 

därför är viktigt att eleverna tar del av och använder de kommunövergripande 

program som finns tillgängliga för alla elever  på datorer/chromebooks och I-Pads. 

Resultatet visar (se tabell 4) att alla skolor använder sig av dessa program men att de 

ibland tenderar att glömmas bort vid övergången till högstadiet. 

 

Kartläggning, dokumentation, uppföljning med anpassningar 

Det som framträder tydligt i resultatet är att respondenterna anser att strategierna 

och metoderna som används måste ställas i relation till den unika eleven eftersom 

adhd-problematiken ser så olika ut och ofta visar sig tillsammans med andra funktions-

nedsättningar, vilket Kadesjö och Gillberg (2001) visar genom sin studie. Här är det 

viktigt att se individen och sätta sig in i elevens problematik, men inte i form av brister 

som ska åtgärdas hos eleven(Persson, 2019; Ahlberg, 2013). Om en diagnos finns är 

det viktigt att ta del av den för att få en förståelse för det individuella barnet eller 

ungdomen för att kunna ge rätt anpassningar. Resultatet visar (se tabell 5) att de 

återkommande kommunövergripande testerna är ett bra sätt att kartlägga eleverna på 

och att det är en fördel med tester som är smidiga att genomföra, som t.ex. H4 och 

Fonologia. Just när det gäller de här eleverna  är det ytterst viktigt att utreda vad som 

ligger bakom svårigheterna eftersom det finns tydliga samband mellan adhd och 

dyslexi (Dykman, & Ackerman, 1991;Willcutt & Pennington, 2000). Det är därför viktigt 

att utreda om läs-och skrivsvårigheterna beror på för lite träning (Jacobson, 

2004;Stanovich,1986).  

Resultatet visar att det mest är åtgärder för att underlätta koncentrationssvårighet-

erna/adhd:n som sätts in under högstadietiden. Eftersom adhd-problematiken bidrar 

till mer allmänna läs-och skrivsvårigheter kan rätt insatser tillsammans med en bra 

relation med eleven fortfarande  ge resultat. Vid dyslexi kanske de fonologiska svårig-

heterna är så stora att mer intensifierade insatser behövs under en längre tid och att 

stödinsatserna tidigare bör inriktas på kompensation (Svensson, 2006).  

Anpassad studiegång nämns (se tabell 5) både som en fördel och nackdel då det kan 

vara ett sätt att ge elever med stora svårigheter en möjlighet att komma in på ett 

gymnasieprogram samtidigt som framtida möjligheter begränsas. Detta bör ställas i 

relation till om skolan har lyckats med att bygga upp elevens tilltro till sin egen 

förmåga. Det ligger i skolans ansvar att ha högt ställda förväntningar på eleven för att 

den ska kunna nå sina mål. Lärarens tillit och förväntningar kan vara avgörande för att 

eleven ska få tilltro till sin egen förmåga att lyckas (Jenner, 2004; Jensen, 2017). 
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7.2 Betydelsen av hur åtgärderna organiseras  

Åtgärder för hur elever ska få det stöd de behöver har utvecklats från ett kategoriskt 

tänkande  till ett mer relationellt synsätt och reglerats genom internationella överens-

kommelser (Ahlberg, 2013;Malmkvist, 2016; Persson, 2019;Tinglev, 2014). Forskning 

visar dock att just elever med neuropsykiatriska svårigheter fortfarande exkluderas och 

särbehandlas, att likvärdigheten har minskat för den här elevgruppen (Ainscow, 2016; 

Pellicano, Bölte & Stahmer, 2018; Slee, 2014). Begreppet inkludering är en  pågående 

debatt som handlar om hur elever med olika funktionsnedsättningar ska inkluderas i 

den ordinarie undervisningen och vad själva begreppet egentligen innebär idag.  

Resultatet av studien samstämmer med forskningen och visar att det skiljer sig en del i 

hur skolorna organiserar åtgärderna och att det även finns skillnader inom de olika 

stadierna. Tendenser visar att skolorna har lättare att anpassa lärmiljön och vad som 

ligger på “ledning och stimulans” på mellanstadiet. I resultatet framkommer även att 

kategoriska lösningar är mer vanligt förekommande på högstadiet än på mellanstadiet 

och att grupperna ofta tenderar att bli statiska. Det pågår dock arbete för att hitta 

olika lösningar för att eleverna ska känna sig inkluderade samtidigt som de ska ha en 

möjlighet att få stöd efter individuella behov. Inriktningen som finns på alla skolorna är 

att försöka hitta en balans där emellan. Detta dilemma diskuteras i artikeln av Cerwin 

(2016) där det betonas att de sociala relationerna kan främjas genom ett inkluderande 

arbetssätt där eleverna upplever delaktighet och får en känsla av sammanhang även 

om de inte är fysiskt närvarande hela tiden. Hur man ska nå den balansen är en viktig 

fråga och något som behöver diskuteras mer ute i verksamheterna. Det finns troligen 

många elever som fortfarande särskiljs från den ordinarie undervisningen på felaktiga 

grunder, dels för att man inte har gjort rätt anpassningar eller lyckats hitta lösningar 

som fungerar för den enskilda eleven.  

 

7.3 Utvecklingsområden 

Utvecklingsområden som respondenterna tar upp som viktiga för att skapa bättre 

förutsättningar för de här eleverna ligger främst på organisationsnivå. Genom att 

förbättra organisatoriska strukturer och rutiner kan den individuella eleven gynnas. 

Att det är betydelsefullt att skapa bra rutiner för kartläggningar är något som fram-

kommer i intervjuerna och att många skolor brister i detta är något som Skolinspek-

tionen (2014) påtalar och att det främst brister i uppföljning och utvärdering av de 

insatta åtgärderna för de här eleverna. I jämförelse mellan skolorna verkar skolorna ha 

kommit olika långt när det gäller att skapa bra rutiner kring kartläggning, uppföljning 

och utvärdering men att det är något som respondenterna anser vara väldigt viktigt att 

driva och utveckla vidare. Att göra dokumentationen mer tillgänglig för alla lärare 

genom att lägga in dem i digitala skolsystem är en lösning som används på någon 

skola, vilket säkert gynnar eleven. Framförallt måste det underlätta på högstadiet då 

de olika ämneslärarna lättare kan sätta sig in i elevernas svårigheter och på ett smidigt 

sätt ta del av de extra anpassningar som den individuella eleven behöver. 
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8 Specialpedagogiska implikationer 

Resultatet av den här studien visar på att det finns goda intentioner att utveckla lär-

miljön och insatserna för den här elevgruppen men att det finns vissa svårigheter med 

att få till en gemensam elevsyn på skolorna och tid till att skapa goda relationer med 

eleverna. I rollen som speciallärare är det viktigt att driva utvecklingsfrågor och med-

verka till förändringar i verksamheten. Detta kanske inte alltid är så lätt då vissa lärare 

inte är så förändringsbenägna men då gäller det att få dem att förstå vinsterna, att alla 

gynnas i längden, både lärare och elever.  Det blir också tydligt hur viktigt det är med 

kontinuitet i ledningen och att rektor är tydlig och stark i sin ledarroll för att utveck-

lingsarbetet ska kunna implementeras i verksamheten.  

Relationens betydelse har framförallt betonats i den här studien och hur avgörande  

bemötandet av eleven är. Jag ser därför nödvändigheten i att all personal inom skolans 

verksamhet får kontinuerlig utbildning inom detta område för att öka förståelsen för 

den här elevgruppen. Genom rätt bemötande kan vi få eleverna att växa och utvecklas 

och många onödiga hinder kan undanröjas. Även där kan vi som speciallärare bidra till 

nya kunskaper genom att hålla oss ajour med aktuell forskning då vi handleder övrig 

personal. 

Studien visar också att det finns behov av bra rutiner för kartläggning, uppföljning och 

utvärdering, att det är ett område som behöver prioriteras och utvecklas på flera 

skolor. Även detta ingår i vårt uppdrag och ansvarsområde och är därför en viktig 

aspekt att ha med sig. Genom att göra en noggrann kartläggning av elevens styrkor   

och svagheter kan rätt anpassningar utformas. Därigenom underlättas inlärningen och 

det kan hjälpa eleverna att nå sin fulla potential. Många anpassningar kan rymmas 

inom “ledning och stimulans” så att även andra elever i klassen kan gynnas.  

 

8.1 Fortsatt forskning 

Det som framkommit av resultatet i denna studie skulle vara intressant att ställa i för-

hållande till hur den aktuella elevgruppen upplever och bedömer det stöd som ges. 

Det vore även intressant att göra observationer för att se hur lärare mer ingående 

arbetar med de strategier och metoder som bedömts som framgångsrika. Detta för   

att få en djupare bild av hur det fungerar ute i verksamheten. 
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Bilagor 

Bilaga A  Missivbrev till speciallärare/specialpedagoger 

 

Jag heter Lena Brandt och studerar till speciallärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Min 

inriktning är mot språk- läs- och skrivinlärning och jag är nu i slutskedet av min 

utbildning där det ingår att göra ett examensarbete. Min avsikt är att skriva om vilka 

insatser som görs för elever med ADHD för att motverka att de hamnar i läs-och 

skrivsvårigheter under de senare skolåren och hur speciallärare/specialpedagoger 

upplever dessa insatser. Mitt fokus är att hitta framgångsfaktorer i strategier och 

metoder som används. I studien vänder jag mig till speciallärare/specialpedagoger som 

arbetar på mellanstadiet och högstadiet på några grundskolor i tre olika kommuner.  

 

Jag vänder mig till dig som speciallärare/specialpedagog på skolan och hoppas att du 

vill hjälpa till med underlaget till mitt examensarbete genom din medverkan. 

Eftersom jag har valt intervju som metod kommer jag att besöka skolorna och utföra 

intervjuerna. En uppföljande telefonintervju kan även genomföras i efterhand om det 

finns behov av kompletteringar eller av att reda ut oklarheter. 

I uppsatsen kommer kommuner, skolor och personer vara avidentifierade så att det 

inte framgår vilken kommun eller skola som har deltagit i studien eller vilka personer 

som har intervjuats.   

Jag har utgått ifrån följande etiska principer som är utarbetade enligt 

Vetenskapsrådets principer för god forskningssed 2002;  

Informationskravet - innebär att du som deltar i undersökningen får information om 

undersökningens syfte och att deltagandet sker på frivillig grund och att man när som 

helst kan välja att avbryta medverkan. 

Samtyckeskravet - innebär att alla som deltar måste ge sitt samtycke till deltagandet.  

Konfidentialitetskravet - innebär att all information som samlas in från deltagarna 

behandlas med konfidentialitet. 

Nyttjandekravet- innebär att all information som samlas in endast får användas i 

forskningssyfte.    

Önskar svar snarast eftersom intervjuerna behöver utföras under V22-V25. När du 

tackat ja till att medverka kommer vi överens om datum och tid som passar. Jag mailar 

sedan intervjufrågorna i god tid så att du hinner förbereda dig inför intervjun. 

 

Vid frågor eller synpunkter får du gärna kontakta mig eller min handledare Thomas 

Nordström på Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Mvh Lena Brandt   

    

Kontaktuppgifter:  Mail: lena.brandt@alvesta.se      mobil: 076-3154499 

                                  Mail: thomas.nordstrom@lnu.se 

mailto:lena.brandt@alvesta.se


  
 

II 

Bilaga B   

 

Intervjuguide med frågor riktade till speciallärare och 

specialpedagoger. 

 

• Vilka strategier och metoder använder skolan sig av för att motverka läs-och 

skrivsvårigheter hos elever med adhd under de senare skolåren? Ge konkreta 

exempel och specificera åtgärderna. 

Skiljer sig åtgärderna från de insatser som görs för elever som har läs-och 

skrivsvårigheter utan en adhd-diagnos? Hur skiljer de sig isåfall åt?  

Är det någon skillnad i strategier och metoder som används för eleverna på 

mellanstadiet  i de som används på högstadiet? Hur ser skillnaderna isåfall ut?  

Är det någon aspekt som du anser vara mer betydelsefull/avgörande i 

åtgärderna för en elev med adhd för att den ska utveckla sina läs-och 

skrivförmågor?  

 

• Hur är åtgärderna organiserade utifrån organisation-, grupp- och individnivå?  

På vilken nivå lägger skolan mest fokus?  

Arbetar ni i huvudsak utifrån ett kategoriskt eller ett relationellt perspektiv?  

Hur ser du på inkluderingsbegreppet när det gäller stödåtgärder för elever med 

adhd som har läs-och skrivsvårigheter?  

Använder ni er av särskilda undervisningsgrupper eller liknande lösningar? 

 

• Vilka utvecklingsområden bedömer du att det finns på skolan utifrån 

organisation-, grupp-, individnivå? 

Vilken aspekt anser du vara viktigast i utvecklingsarbetet för elever med adhd 

och läs-och skrivsvårigheter?  

Hur ser du på framtida utvecklingsmöjligheter på skolan? Möjligheter och ev. 

hinder? 

 

 

 

 


